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إن المد ل نمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بال من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده   
ال فل مضل له ومن يضلل فل هادي له وأشهد أن ل إله ال وحده ل شريك له وأشهد أن ممدا) 
عبده ورسوله، صلى ال عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما) كثيا). أما بعد:
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د�,  والنايات جع جناية وهي التعدي على البدن با يوجب قصاصا) أو مال). قال الصنف:  ا�ل�ق�ت�ل�: ع�م�
د�, و�خ�ط�أ�  ب�ه� ع�م� النوع الول العمد والثان شبه العمد والثالث الطأ, وسيعرف الصنف جيع هذه و�ش�

النواع الثلثة, فالعمد يتص القود به والقود هو القصاص, فأنواع القتل الثلثة ليس جيعها فيها 
قصاص وإنا يدخل القصاص على النوع الول وهو القتل العمد, فالقتل العمد هو الذي يوجب 
القصاص ويوجب شيء آخر ف حال التنازل عن القصاص, أما شبه العمد والطأ فإنه ل يوجب القود 

ت�ص  أي ل يوجب القصاص, إنا العمد هو الذي يقتص منه إذا طلب ول الدم ذلك. قال:  د� ي�خ� ف�ال�ع�م�
ت(�ل�ه� ب�م�ا  والن يعرف القتل العمد فقال: ا�ل�ق�و�د� ب�ه� ي.ا م�ع�ص�وم+ا , ف(�ي(�ق� د� م�ن� ي(�ع�ل�م�ه� آد�م� (أ�ن� ي(�ق�ص� و�ه�و�

ت�ه� ب�ه�)  يقول أن يقصد من يعلمه آدميا إذا) ف القتل العمد يوجد قصد القتل, المري(�غ�ل�ب� ع�ل�ى ا�لظ8ن7 م�و�
الثان العلم بأن هذا القتول آدمي وليس حيوان, معصوم الدم وليس مهدر الدم, فإذا ل لقصد القتل 
أصل فهذا ليس بعمد, أو قصد لكن ل يعلم بأن هذا آدمي, ظنه حيوانا مثل أو صيد فهذا ليس 
بعمد, كذا معصوم الدم فإن قصد القتل يظنه غي معصوم الدم فهذا ليس بعمد, والمر الخي أن يقتله
با يغلب على الظن موته به أي يستعمل طريقة ف ضربه تقتله ف الغالب فيقتله با يغلب على الظن 
موته به لكن لو أنه ضربه با ل يقتله ف الغالب فهذا ل يعتب قتل عمد, مثل ماذا؟ قال الصنف: 

ه� ب�م�ا ل�ه� ن(�ف�وذ� ف�ي ا�ل�ب�د�ن�  أي طعنه بسكي فهذا يرح وينفذ ف البدن فكل ما له نفوذ ف البدن ك�ج�ر�ح�
ب�ير�فهذا يقتل غالبا, هذا مثل وهناك مثال آخر, قال:   فإذا ضربه بجر كبي فإنه ف و�ض�ر�ب�ه� ب�ح�ج�ر� ك�

الغالب يوت من هذا الجر, وهناك صور أخرى كثية كأن كبله ورماه ف الاء فسيغرق ويوت فهذا 
يعتب قتل عمد وإذا رماه ف حظية أسد, حبسه مع السد فقتله السد وهكذا أي صورة من الصور الت

د� يغلب على الظن أنه يوت به فهذا قتل عمد. النوع الثان: قال الصنف:  ب�ه� ا�ل�ع�م� أ�ن� عرفه بقوله (و�ش�
ه� ب�ه�ا ر�ح� ت�ل� غ�ال�ب+ا, و�ل�م� ي�ج� ن�اي�ة+ ل� ت(�ق� د� ج�  إذا) هنا قصد الناية موجود وقتل العمد أيضا موجود )ي(�ق�ص�
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فالتقى العمد مع شبهه ف القصد, وافتقا ف أنا جناية ل تقتل غالبا إذا) شخص يعتدي على شخص 
بشيء يقتله ف الغالب فهذا عمد وشخص يعتدي على آخر بشيء ل يقتله ف الغالب فهذا يعتب شبه 
العمد, يقول ول يرحه با, القاعدة عندهم أن أي شيء له نفوذ ويرح فإنه يقتل ف الغالب حت ولو 
كان يسيا, فمادام أن هناك نفوذ وجرح فهذا يلحق با يقتل ف الغالب, ول يقال أنا جرحته جرحا 
صغيا, فمادام هناك جرح فهذا قاتل ف الغالب, هكذا يرون والسألة فيها نزاع, مثال ذلك قال: 

 الضرب بالسوط ل يقتل ف الغالب فإن مات بذا السوط فهذا النوع من ك�ض�ر�ب� ب�س�و�ط� أ�و� ع�ص�ا
القتل هو شبه العمد, أو بعصا والقصود عصا صغية فل تقتل ف الغالب, لكن لو ضربه بعصا غليظة 

و�ال�خ�ط�أ� (أ�ن� قوية على رأسه بقوة فهذه تشبه الجر الكبي فتقتل ف الغالب. الثالث: قال الصنف: 
ي.ا يب� آد�م� و�ه� ف(�ي�ص� ع�ل� م�ا ل�ه� ف�ع�ل�ه� ك�ر�م�ي ص�ي�د� و�ن�ح� ) أي يفعل شيئا يباح فعله, فالقتل الطأ أن يفعل ي(�ف�

شيئا) مباحا) مثل رمي الصيد, فهنا رمى الصيد فلم يصب الصيد وإنا أصاب آدميا) هنا يسمى خطأ, 
والسؤال الن الفرق بي الطأ وما سبق ليس ف قتل الطأ قصد إصابة هذا الدمي بينما هناك شيء 
آخر هو يريد الصيد فهذا خطأ أو أحيانا يظن الدمي صيد فيصيبه فهنا ل يقصد إصابة هذا الدمي 
بلف العمد أو شبه العمد حيث هناك قصد العتداء إل أن اللة تتلف, أو الطريقة تتلف ففي 
العمد الطريقة قاتلة وف شبهه الطريقة ل تقتل ف الغالب وأما ف الطأ فليس هناك قصد إصابة ول 

ن�ون� خ�ط�أ�تعمد إصابة. صورة أخرى قال:  د� ص�ب�يP و�م�ج�  الصب من دون البلوغ إذا تعمد القتل فقتل و�ع�م�
فماذا نعتب قتله؟ يعتب قتله خطأ والنون كذلك لو تعمد أن يقتل فقتله خطأ, إذا) قتل الطأ ثلث 
صور. أحيانا النسان قد يستعمل أو يقع ف حادث معي ل يقصد الصابة لكن ل يستطيع أن يثبت 
قصده فيكون ظاهر الصورة العمد, فعندما نقول يقصد صيد فيصيب آدمي, فما رأيكم لو أن رجل 
أصاب رجل فلما قبض عليه قال ظننته صيد؟ فهذا يتاج إل أن يثبت ذلك وإل فنعتب الصل وهو أنه
قاتل عمدا, فقضية أن يدعي النسان أنه ل يقصد أو أخطأت أو كذا قد ل يقبل منه حكما أي ف 
القضاء إذا كان ظاهر الصابة أنه قتله عمدا وهو يدعي أنه أخطأ أو نو ذلك فل يقبل منه لنه يتعامل
 مع الناس على الظاهر حت يثبت انه قصد الطي ونو ذلك وأحيانا يكون إثبات ذلك عسيا جدا.

د�قال:  ت�ل� ع�د�د� ب�و�اح�  إذا اجتمع ثلثة على قتل واحد قتل عمد فمن نقتل من الثلثة؟ نقتل الثلثة, و�ي(�ق�

                                 يييشرح  أخصر المختصرات
 يييييي يي ييييي يي ييي ييييي



شرح  أخصر المختصرات

وإذا حصل العفو, كأن ثلثة قتلوا شخصا فأولياء الدم من ورثة القتول طلبوا الدية وتنازلوا عن القصاص
ة�فكم دية يدفعون؟ قال الصنف:  د� ب� د�ي�ة� و�اح� و� ي�ج�  ف القتل: نقتل الثلثة, أما ف الدية فإنا و�م�ع� ع�ف�

ومن أكر�ه م�ك�ل8فا+ على قتل معين أ�و� على أن مقابل نفس واحدة فتدفع دية واحدة بينهم أثلث. قال: 
ر�ه� عليه  هذه صور فيمن أمر غيه بالقتل, فمن الذي يقتل المر أم القاتل الأمور؟ هذه ستختلف, ي�ك�

الصورة الول: من أكره وليس أمر.. فالول مكره والثان مكلف فأكره الكلف قيل له إما أن تقتل 
فلن وإما قتلناك فقتله, فمن الذي يقتص منه؟ الثني القاتل والكره, لن الكره تسبب والقاتل أراد أن 
يستنقذ نفسه فكلها ملوم ف هذه السألة ومؤاخذ ف هذا القتل. ولحظ أنه أكره الكلف لكن لو أمر

أو علىالكلف فذهب الكلف فقتل فمن الذي يقتل؟ الكلف, أما المر فلم يكره بل أمر فقط. قال: 
 فعلى كل� شخص أكره شخصا على أن يكره شخصا آخرا أن يقتل فلن, ثلثة, قال أن يكره عليه

 فالقتل على الثلثة  وإذا حصل تنازل عن القصاص, فالدية على القود أو الديةأي على الميع 
" قال لشخص منون اذهب 1 "وإن أمر به غير مكلفالميع. مسائل تتلف عن السابق: قال: 

" أي أمر2 "أو من يجهل تحريمهواقتل فلن, فذهب وقتله فمن الذي يقتل؟ الذي يقتل المر, قال: 
أو شخصا يهل تري هذا القتل فذهب هذا الاهل وقتل فمن الذي يقتل؟ الذي يقتل المر, قال: 

 قالوأمر من جهل ظلمه فيه أي السلطان هو الذي أمر بالقتل وكان ظالا) ف هذا القتل سلطان ظلما+
 وهذه الصور الثلثة الذي يلزم به المر وليس القاتل. إذا) لو أمر السلطان أن يقتل فلن وهذا لزم المر

القاتل لاهل ل عرف هل فلن يستحق القتل أم ل فنفذ فيكون المر هو الذي يؤاخذ بالقصاص, 
لكن لو أن السلطان أكره شخصا فالذي يستحق القصاص الثني.

ا�ل�ق�ص�اص�
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 القتل بالقتل أو القطع بالقطع أو الرح بالرح كل ذلك ل و�ل�ل�ق�ص�اص� أ�ر�ب(�ع�ة� ش�ر�وط�   قال الصنف: 
,ينفذ إل بأربعة شروط قال:  �ل�يف� ق�ات�ل ,"1"ت�ك� �ت�ول ي�ن� و�ح�ر7ي8ة�,"2" و�ع�ص�م�ة� م�ق�  "3" و�م�ك�اف�أ�ت�ه� ل�ق�ات�ل� ب�د�

د�ة� " الول تكليف القاتل: لكي تقتص من القاتل لبد أن يكون القاتل مكلف أي بالغ 4 "و�ع�د�م� ا�ل�و�ل�
عاقل ولو كان القاتل منون أو صغي لكان خطأ, الثان: عصمة القتول فلو كان القتول كافر مارب 
فقتل فهذا ل يقتص من أجله, الثالث: مكافأته لقاتل, يعن لبد أن يكون القتول مكافئ للقاتل ف 
الدين وف الرية أي كلها مسلم وكلها حر فإذا كان القتول أنقص من القاتل فل يقتل به,مثل ماذا؟ 
إذا قتل السلم كافرا) فل يقتل السلم بالكافر, ولو كان كافر قتل مسلما) فيقتل به, لو أن الر قتل عبدا) 
ل يقتل به لنه أنقص منه, الرابع قال وعدم الولدة: فلو كان القاتل أبا) للمقتول ل يقاد الوالد بولده ولو

ث�ة�كانت أم فكذلك وهكذا الد والدة فل يقتص بالوالد أو الوالدة للولد. قال:  ت�يف�ائ�ه� ث�ل� س�  أي و�ل�
شروط, ما معن الستيفاء؟ الن الشروط الول شروط قصاص, هذه الشياء تثبت القصاص, فهذا 
الن يستحق القصاص, إذا توفرت الربعة شروط بأن القاتل مكلف والقتول معصوم وكلها مسلم حر 
وليس بينهما ولدة, فهل يستحق القصاص أم ل؟ يستحق, إذا) مت ننفذ القصاص؟ ل ننفذ القصاص 
إل إذا توفرت شروط الستيفاء الثلثة, فالستيفاء أي التنفيذ, فل ننفذ القصاص مع أنه واجب إل إذا 

قP ل�ه�توفرت هذه الشروط الثلثة القادمة فما هي؟  قال:  ت�ح� ل�يف� م�س�  أي ورثة القتول لبد أن يكون ت�ك�
ورثة القتول مكلفي بالغي عاقلي متفقي عليه ولبد أن جيعهم اتفقوا على طلب القصاص, نكرر: 
هب أن رجل قتل فهل بجرد أن قتل القاتل القتول نقتله؟ ل, بل لبد أن ننظر أول ف مسألة التكليف
وعصمة القتول والكافأة وعدم الولدة فإذا وجدنا ذلك فهل ننفذ القصاص؟ ل, نذهب إل أولياء الدم 
أين ورثته وننظر ف الورثة فإذا كان الورثة جيعا مكلفي فنسألم هل يطالبون بالقصاص أو يطالبون 
بالدية؟ فلهم اليار القصاص أو الدية أو يعفو مانا فإذا) لن نقتله حت يطالب الميع ولبد أن يطالب 
الميع أن يكونوا مكلفي فإذا كان فيهم واحد غي مكلف ننتظر حت يبلغ هذا الصغي أو واحد منون 
فننتظر حت يفيق هذا النون ث نطالب بعد ذلك بالقصاص, إذا) يبس حت يكب الصغي أو يفيق 
النون فإذا اتفقوا جيعا) على القصاص إل واحد فل ينفذ القصاص وننتقل إل الدية قال الصنف: 

ث�ة� ت�يف�ائ�ه� ث�ل� س� قP ل�ه� و�ل� ت�ح� ل�يف� م�س� ت�يف�ائ�ه� وهذا الثان, والثالث: و�ات(7ف�اق(�ه�م� ع�ل�ي�ه�  ت�ك� م�ن� ف�ي ا�س� و�أ�ن� ي(�ؤ�
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�ي�ه� إ�ل�ى غ�ي�ر� ج�ان  المن من اليف, هب أن القاتل امرأة حامل فهل نقتلها إن طلب أولياء الدم ت(�ع�د7
القصاص وطفلها ف بطنها؟ل, لن قتلها ف هذه الالة فيه تعدي إل الغي, فلو قتلناها الن سيموت 
الني, فإذا) ل نستوف بل ننتظر حت يرج هذا الني ث بعد ذلك ننفذ هذا القصاص. قال الصنف: 

�ب�س� ل�ق�د�وم� غ�ائ�ب� و�ب(�ل�وغ� و�إ�ف�اق�ة  فلو أن أحد الورثة غائب, مسافر فننتظر حت يأت وننظر هل و�ي�ح�
يسقط القصاص أو يطالب بالقصاص, وبلوغ فلو كان احد أولياء الدم غي بالغ ننتظر حت يبلغ, وإفاقة
منون, وبعض أهل العلم يرى أن هذا النون ل يفيق وقد يتوقع أهل الطب أنه ل يفيق بسب ما يعلم 
أما الغيب فعند ال سبحانه وتعال, فبعضهم يقول مثل هذا ل ينفذ القصاص وينتقل إل الدية, إل إذا 
كان الميع يريدون القصاص عدا النون فإذا تكفل الباقون بصة النون ف الدية وطالبوا بالقصاص 

ت�يف�اؤ�ه� ينفذ, وهذا اجتهاد منهم. قال الصنف:  ب� ا�س� , أ�و� ن�ائ�ب�ه�أي القصاص و�ي�ج� � فل ب�ح�ض�ر�ة� س�ل�ط�ان
يستوف أولياء لدم القصاص بأنفسهم وإنا يستوفيه الاكم, لئل يؤدي هذا إل الفوضى وإل الخلل 

ي�ة�بالمن, فالقاضي هو الذي يقرر ذلك وهو الذي يستوفيه. قال:  و�ف�ي  أي آلة حادة. قال: و�ب�آل�ة م�اض�
 لكن ل يقتله بالجارة أو بالصعقب�ض�ر�ب� ا�ل�ع�ن�ق� ب�س�ي�ف� يعن لو كان القصاص ف النفس. قال: ا�لن(8ف�س�

الكهربائي أو بالنق وإنا يقتله بالسيف.

�ع�ض�اء� ا�لد7ي�ات� و�ب(�ي�ان(�ه�ا ف�ي ا�لن(8ف�س� و�ال�

ي(8ر� و�ل�يk , و�ال�ع�ف�و� م�ج8ان+ا أ�ف�ض�ل�   قال:  ي�ة� , ف(�ي�خ� د� ا�ل�ق�و�د� أ�و� ا�لد7 ب� ب�ع�م�  كم خيار ذكره الصنف؟ و�ي�ج�
ي�ة�الول القود والثان الدية, والول يي بي هذا وذاك, والثالث العفو وهو الفضل قال:  ت�ار� ا�لد7 و�م�ت�ى ا�خ�

ي�ة� , ت(�ع�ي(8ن�ت� الد7 � هناك صور تتعي فيها الدية, الول: إذا اختار الدية فما أ�و� ع�ف�ا م�ط�ل�ق+ا أ�و� ه�ل�ك� ج�ان
الذي يتعي؟ فهل يصح ثان يوم أن يقول أريد القصاص؟ ل, تتعي الدية. فإذا عفا فل يستطيع الرجوع
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عن عفوه, إذا طالب الدية فل يستطيع الرجوع إل القصاص, فإذا طلب الدية فهل يستطيع ثان يوم أن
يقول أسقطها إل العفو؟ نعم. لكن ل يستطيع أن يرجع إل الشد. فمت اختار الدية تعينت الدية. 

 فقال عفوت لكن ل يدد هل عفا عن القصاص أو الدية ..فإذا عفا أ�و� ع�ف�ا م�ط�ل�ق+االصورة الثانية: 
 يعن مات وهو ف السجن فتتعي الدية لن القصاص أ�و� ه�ل�ك� ج�ان�مطلقا تتعي الدية, الصورة الثالثة: 

ومن أصبح متعذرا فإما الدية وإما العفو مانا. إذا) هذه الصور الثلث تتعي فيها الدية. قال الصنف: 
 أي وكل ف القصاص قال اذهب وطالب بالقصاص واقتص ل من فلن فذهب الوكيل و�ك8ل� ث�م8 عفا

 لن الوكيل معذور ل يبلغه فل شيء عليهما قال: ولم يعلم� وكيل� حت8ى اقتصيقتص من فلن فعفا 
 وإ�ن وجب لقنPالعفو ولن الصيل معذور هو تبأ وأحسن فل نقول يب عليكم الدية. قال الصنف: 

 من الذي يطالب به؟ مثال: عبد استحق القصاص بأن  أ�و� تعزير� قذف� أي قصاصق(�و�د�أي لعبد 
فطلب�ه� اعتدى عليه شخص فقطع يده فمن الذي يطالب, فالذي؟ العبد هو الذي يطالب, قال: 

 أي للعبد, فالعبد هو الذي يطالب وليس السيد, لن هذا ليس بال القصاص ليس بال وإسقاط�ه� له
 فلو شخص قذف هذا العبد فما يقام عليه حد القذف وإنا يعزر هذا  أ̄و® تعزير قذف¬وكذلك يقول: 

الذي قذف العبد فمن الذي يطالب بتعزير القاذف؟ يقول العبد وليس السيد. لكن أن مات العبد فمن
 والق�و�د� فيما دون النفس كالق�و�د� فيها. قال: الطالبة وإ�ن مات العبد فل�سيrد�ه� :الذي يطالب؟ قال

كيف؟ إذا كان العتداء ليس قتل لكن قطع طرف, قطع يده أو كسر سنه فهذا دون النفس, يقول 
والقود ف ما دون النفس كالقود ف النفس يعن تكليف الان وعصمة الن عليه .. الشروط الت 

 أي أ�حدهما ف�ي ا�لط8ر�ف�: أي القود فيما دون النفس, قال: وهو نوعانمضت مطلوبة قال الصنف: 
نP العي أو النف والذن والسن فهذه أطراف,  , ف(�ي(�ؤ�خ�ذ� ك�لk م�ن� ع�ي�ن� و�أ�ن�ف� و�أ�ذ�ن� و�س� ف�ي ا�لط8ر�ف�

ث�ل�ه� و�ه�م�ا ب�م� اث(�ل�ة�  أي العي بالعي والنف بالنف والذن بالذن وهكذا و�ن�ح� "  فإذا فقأ 1"ب�ش�ر�ط� م�م�
 أي أمن من ظلم كيف؟ بالقطع من الفصل أو النتهاء إل عظم, فهذا و�أ�م�ن� م�ن� ح�ي�ف�عي نفقأ عي 

ح8ة� و�ك�م�ال�مأمون اليف. قال:  ت�و�اء� ف�ي ص�  إذا كان رجل فقع عي شخصا وكانت هذه العي الت و�اس�
فقئت عمياء ف الصل فهل نفقأ عي الصحيح بذه العمياء؟ ل, أو اليد القطوعة شلء ويد الان 
صحيحة فل نقطع الصحيحة أو الكاملة بالناقصة, إذا) لبد من استواء ف الصحة والكمال لبد من 

                                 يييشرح  أخصر المختصرات
 يييييي يي ييييي يي ييي ييييي



شرح  أخصر المختصرات

ائ�ه�ا إ�ل�ى استواء ف الصحة والكمال حت يتم القصاص. قال الصنف:  , ب�ش�ر�ط� ا�ن�ت�ه� ا�لث8ان�ي: ف�ي ا�ل�ج�ر�وح�
ا و�ه�م� ح�ة� و�ج�ر�ح� ع�ض�د� و�س�اق� و�ن�ح�  إذا) الول ف الطراف والثان ف الروح, الروح الت ع�ظ�م� ك�م�وض�

يقتص منها يشتط فيها أن تنتهي إل عظم, تصور أن إنسان جرح إنسان مثل ف بطنه فأصابه ف 
البطن فل ندرى أين وصل السكي ف جرح البطن, فل نستطيع أن نرحه جرحا مثل جرحه, ولكن 
هب أنه جرحه ف الفخذ ووصل السكي إل العظم فهنا يسمى انتهاء إل العظم فيمكن أن نقتص منه 
بثل ما فعل بأن نرحه حت نصل بالسكي إل العظم أما إذا أدخله ف الم ول يصل إل العظم فل 
نستطيع أن نقتص بثل الناية فعند ذلك ل نقتص ونلجأ إل شيء آخر له عقوبة أخرى قال الصنف: 

 �ح�ة ائ�ه�ا إ�ل�ى ع�ظ�م� ك�م�وض� , ب�ش�ر�ط� ا�ن�ت�ه� ما الوضحة؟ هي جرح ف الرأس, أو الوجه ا�لث8ان�ي: ف�ي ا�ل�ج�ر�وح�
بشرط أن يصل إل العظم فإذا جرح النسان غيه ف رأسه أو وجهه دخل إل العظم فيسمى موضحة 

الن العظم ظهر ووضح. قال:  و�ه�م�  كأن جرح ف العضد ووصل إل العظم و�ج�ر�ح� ع�ض�د� و�س�اق� و�ن�ح�
و�ت�ض�م�ن� س�ر�اي�ة� فهذا يكن الستيفاء, وإذا جرحه ف الفخذ أو ف الساق فيمكن أن يستوف. قال: 

 �ن�اي�ة� ل� ق(�و�د أي التعدي ف الناية صورة ذلك لو أن شخصا) قطع يد شخص فهذا قطع, فبسبب هذاج�
القطع تلوث مكان هذا القطع فمات فهذا الوت هل هو بفعل القاتل أم سراية الناية؟ فهذه سراية 

ن�اي�ة�جناية القاتل فهل يضمن الان اليد فقط أم النفس كاملة؟ قال:   القاتل يضمن ماو�ت�ض�م�ن� س�ر�اي�ة� ج�
 صورة أخرى شخص قطع يد شخص  ل� ق(�و�د�جرى وما ترتب على جنايته, سراية الان مضمونة قال:

ث سرى هذا الرح فتسبب ف موته فبما نطالب الن؟ نعتبه قاتل, الصورة الثانية شخص قطع يد 
شخص فماذا للمجن عليه؟ له القود أن يقطع يده, فقطع الن عليه يد الان ث سرى القود ومات 
الن عليه بسبب قطع اليد فهل يضمن الن عليه ما فعله بالان؟  ل يضمن الن عليه ما فعله 
بالان. توضيح: الناية هل هي مباحة أم غي مباحة؟ مرمة إذا) يضمن هذه الناية وما ترتب عليها 
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وسرايتها, أما القود القصاص هل هو مباح أم غي مباح؟ مباح, فإذا اقتصصنا من شخص ث انبن على 
هذا القصاص سراية وتعدى إل البدن فإنه غي مضمون لنه مباح فلو جئنا بسارق فقطعنا يد السارق 
فهل هذا حلل أم حرام؟ حلل, يوز, فقطعنا يده وبعد ذلك تلوث الرح فمات فهل نضمن؟ ل ما 
دمنا غي متسببي بأن أهلنا ما بعد القطع. إذا) الفعل الأذون فيه ل تضمن سرايته وغي الأذون فيه 

, و�ل� ي�ط�ل�ب� ل�ه�م�ا د�ي�ة+ ق(�ب�ل� ا�ل�ب(�ر�ء�تضمن سرايته قال الصنف:  �ت�ص  ع�ن� ط�ر�ف� و�ج�ر�ح  ول يطلب و�ل� ي(�ق�
له الدية لو أن شخصا اعتدى على شخص فقطع يده فهل نقتص من القاطع أم ننتظر حت تبأ؟ ننتظر

و�ل� ي�ط�ل�ب� ل�ه�م�ا ما نقتص حت تبأ  لحتمال أن يسري هذا الرح على البدن ويوت النسان, قال: 
 اليد الت قطعت كم تستحق من الدية؟ نصف الدية, فهل له أن يطالب بنصف الدية د�ي�ة+ ق(�ب�ل� ا�ل�ب(�ر�ء�

والرح مازال باقيا؟ ل يصح أن يطلب بالدية والرح ما زال باق حت يبدأ الرح وتنتهي الشكلة تاما) 
عند ذلك يطالب بالدية أو يطالب بالقصاص.

   

ف�ص�ل�

ر�ه�ا ع�ل�ى ع�اق�ل�ت�ه�  قال:  د� ع�ل�ى ا�ل�ج�ان�ي, و�غ�ي(�  القتل ثلثة أنواع: العمد والعمد يوجب و�د�ي�ة� ا�ل�ع�م�
القصاص لكن لو أسقطوا القصاص وطلبوا الدية فمن الذي يدفعها؟ الدية ف العمد يدفعها الان 
وغيها شبه العمد على الان والطأ على العاقلة هم عصبة الرجل أي القاتل أو الان الذكور فقط من

ف(�ت�ل�ف�  أي سرقه أ�و� غ�ص�ب� ص�غ�ير+ا أي ربط يديه إل عنقه و�م�ن� ق(�ي8د� ح�ر.ا م�ك�ل8ف+ا أ�و� غ�ل8ه�العصبة. صور: 
ي�ة� ي8ة� أ�و� ص�اع�ق�ة� ف�الد7 ل� إ�ن� م�ات� ب�م�ر�ض� أ�و� أي  على هذا الغاصب أو هذا الذي قيد هذا الشخص ب�ح�

أ�ة+  هذه صورتان, الول قيد شخصا فجاءته صاعقة أو حية فتلزمه الدية, والثانية مات فجأة أو بغي ف�ج�
 بل إسراف فليس م�ع�ل7م� ص�ب�ي8ه� أ�و�ول يصرف فماتت ليس عليه الدية و�إ�ن� أ�د8ب� ا�م�ر�أ�ت�ه� ب�ن�ش�وز� والثالثة: 

ر�اف�عليه دية  .ف�ل� ض�م�ان� ب�ت(�ل�ف� م�ن� ذ�ل�ك� فليس عليهم دية قال: أ�و� س�ل�ط�ان� ر�ع�ي8ت�ه� ب�ل� إ�س�
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  وقفنا عند مسألة من أدب امرأته إذا كانت عاصية ول يسرف فإنه ل يضمنها بالدية لكن إن أسرف 

ف التأديب يضمن بالدية، كذلك العلم إذا أدب صبيانه بدون إسراف أما إذا كان فيه إسراف ففيه 

 الدية وكذلك السلطان إذا أدب الرعية بدون إسراف فل ضمان وإن كان بإسراف ففيه الضمان. يقول:

أ�و� يصعد� شجرة+ فهلك به لم يضمن،  فهلك ل يضمن لنه مكلف وم�ن أمر مكلفا+ أن ينزل بئرا+
هل يضمن صاحب الطعام؟ قال: ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام� ونحو�ه� صورة أخية: 

إذا كان يعلم أنه ف العادة أن هذا الطعام رائحته إ�ن علم ذلك عادة+ أي صاحب الطعام ضم�ن� رب ه 

يعل الني يسقط أو يعل الامل تسقط ما ف بطنها لكن إذا كان ل يعلم ذلك فل يضمن لنه إن 

علم معناه انه تسبب أي رضي بذلك. 

ف�ص�ل�

" هذه الدية الول، دية 1 "ودية� الح�ر7 المسلم  الن الصنف سيبي مقدار الديات، قال الصنف: 

أ�و� ألف مثقال� ذهبا+ أ�و� اثنا ع�ش�ر� ألف درهم "، 1 "مائة� بعيرالر السلم أحد خسة أشياء، قال: 
 يأت بالول بالثان بالثالث بالامس كما فضة+ أ�و� مائتا بقرة� أ�و� ألفا شاة�، فيخير من عليه دية بينها

يشاء يي من عليه الدية بي هذه المسة أشياء هذا إذا كان القتول حر مسلم لكن لو كان حرة 

ب� في عمد�مسلمة غي، لو كان كافرا غي، لو كان عبدا غي وسيأت بيان ذلك كله. قال الصنف:  و�ي�ج�
إذا كان الان سيدفع الدية من البل، كم سيدفع من البل؟ مائة يقول إن من إبل شبه العمد وشبه�ه� 

 من 25 الت عمرها سنة أي  تكون ربع� بنت مخاض�كانت من البل وهذا ف العمد وشبه العمد

قة� الت عمرها سنتان، وربع� بنت لبون�البل،   الت وربع� ج�ذ�عة� الت عمرها ثلث سنوات، وربع� ح�
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عمرها أربع سنوات هذه تعتب مغلظة، مت تغلظ الدية؟ ف العمد وف شبه العمد أما ف الطأ ل تكون 

وفى خطأ� أخماس: ثمانون من المذكورة، وعشرون ابن�مغلظة تكون مففة، كيف تكون مففة؟ قال: 
 �،25، 25معن هذا الكلم لو كانت الدية ف عمد أو شبه عمد ستكون مغلظة أرباعا يعن مخاض

 بنت 20 من كبار السن، وإن كانت ف خطأ فالدية ف قتل الطأ ستكون مففة أي أخاسا 25، 25

 ابن ماض وكما قلنا ابن ماض عمره سنة، بعده 20 جذعة، 20 حقة، 20 بنت لبون، 20ماض، 

لو كان سيدفع الدية من البقر كم سيدفع ومن بقر� بنت لبون سنتي، حقة ثلث، جذعة أربع، قال: 

 السنة عمرها سنة والتبيعة سنتان إذا) سيأت بائة نصف� مسنات� ونصف� أتبعة�من البقر؟ مائتان قال: 

ومن غ�ن�م� نصف� ثنايا لو كان سيأت بغنم كم دية الغنم؟ ألفي قال: ومن غ�ن�م�مسنات ومائة تبيع، قال: 

 يعن لبد وت(�ع�ت�بر� السلمة� ل القيمة� الثن ما بلغ سنة والذع ما ت له ستة أشهر، قال: ونصف� أجذعة�

أن تكون هذه الشياه أو البقر أو البل سليمة لكن ل ننظر إل قيمتها أنا تساوي مثل مائة من البل 

أو تساوي قيمة ألف درهم ل ننظر إل قيمتها، انتهينا الن من دية الر السلم، انتقل الصنف إل دية 

 يعن معناه أن الرأة كم ستكون ديتها إذا كانتودية� أنثى نصف� دية� رجل� م�ن أهل ديتهاالنثى، قال: 

من البل؟ خسي، وإذا كانت من البقر؟ مائة واحدة، وبالغنم ألف واحدة، وبالذهب خسمائة مثقال،

راح�هاوبالفضة ستة آلف درهم، قال الصنف:  راح�ه� أي النثى وج� فيما د�ون�  أي الذكر ت�ساوي ج�
، كيف؟ الصبع الواحدة كم فيها من الدية؟ العشر الصابع فيها دية كاملة معناه الصبع ث(�ل�ث� ديت�ه�

الواحد فيه عشر الدية فالصبع من الرجل يساوي عشر ومن الرأة عشر تتساوى فيها مع الرجل إل أن 

تصل إل الثلث فإذا بلغت الثلث أصبحت على النصف، والصبعي عشرين ف الرجل وف الرأة، 

والثلث ثلثي ف الرجل وف الرأة لنا ما وصلت للثلث، والربع تاوزت الثلث فتصبح للرجل أربعي 

راح�هاوالرأة عشرين، قال: راح�ه�  وج� ، ويرون ف هذا حديث عمرو بن فيما د�ون� ث(�ل�ث� ديت�ه� ت�ساوي ج�

شعيب عن أبيه عن جده قال: "عقل الرأة مثل عقل الرجل حت يبلغ الثلث من ديتها" وهذا مروي عن 

ودية� عمر وعن ابنه ابن عمر وعن زيد بن ثابت والسألة فيها خلف، هذا هو الذهب وفيه آثار. قال: 
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يعن إذا) الكتاب اليهودي أو النصران الر ديتهم  ح�رP نصف� دية� مسلم  هذا الثالث ودية كتابكتابي

وهذا مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود ومجوسيP ووث�ن�يP ثمانمائة� درهم مثل دية الرأة السلمة، قال:

ودية� وغيهم. عرفنا دية الر السلم ث النثى ث الكتاب ث الوسي الن دية الرقيق وهي الامسة، قال: 
 ديته قيمته ل نعتب ديتهرقيق� قيمت�ه�، وجرح�ه� إ�ن كان مقدرا+ من الح�ر7 فهو مقد8ر� منه منسوبا+ إلى قيمت�ه�

سواء كان رجل أو امرأة نعتب ديته القيمة، كم يساوي ف السوق هي ديته، قلنا الصبع ف الر يساوي 

العشر من الدية فلو قطع إصبع العبد يب له عشر قيمة العبد، فننظر كم قيمته مثل مائة ألف فإذا) هذا

 يعن يقول إن كان الرحفما نقص�ه� بعد ب(�ر�ء� وإ�ل8 منسوبا+ إلى قيمت�ه�الصبع يساوي عشرة آلف، قال: 

مقدر من الر لنه عندنا بعض الصابات ف الر مقدرة مثلما قلنا ف الصبع عشر الدية واليد الواحدة

فيها نصف الدية فإن كانت مقدرة ف الر فنعتبها مقدرة ف العبد لكن تقديرها ف الر بالنسبة للدية 

وتقديرها ف العبد بالنسبة للقيمة يقول لكن إن كانت غي مقدرة يعن جراح الر أحيانا بعض الراح 

ليست مقدرة مثل مثل لو جرحه ف اليد ول يصل للعظم فهذه ليست مقدرة ف الر فكذلك ف العبد 

 إذا) إذا  فما نقص�ه� بعد ب(�ر�ء� أي وإن ل تكن مقدرة من الر وإ�ل8ما نعتبها مقدرة، فماذا نفعل؟ قال:

كانت غي مقدرة كجرح مثل ل يصل إل العظم فننظر هذا العبد كم نقصت قيمته بعدما يشفى من 

 ألف إذا) كم 95هذا الرح، كانت قيمته مائة ألف قبل الرح، بعد البء من الرح أصبحت قيمته 

ن�ين� ح�رP غ�ر8ة� يستحق العبد؟ يعن سيد خسة آلف. الدية السادسة والخية، قال:  الغرة يعن و�د�ي�ة� ج�

 يعن الني هذا بعدما نقرر له هذه الغرة هذا العبد من يأخذ هذا العبد؟ الني م�و�ر�وث�ة� ع�ن�ه�عبد أو أمة 

ر� د�ي�ة� أ�م7ه�, ميت سيأخذه الورثة، ورثة هذا الني، قال: ا ع�ش� ت(�ه� كم دية أمه؟ خسي عشرها خسة  ق�يم�

إذا) دية الني الر عبد أو أمة قيمته خس من البل هذا معناه، من الذي يأخذ هذه المسة من 
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ت�ها البل، الني مات من الذي يأخذه؟ ورثته. قال:  ر� قيم� أي دية الني افرض إنه عبد عشرو�ق�نP ع�ش�

قيمة أمه، السألة هي لو أن الني هذا حر فما هي ديته؟ عبد أو أمة قيمتها خسة من البل، أما لو 

كان هذا الني عبد فديته عشر قيمة أمه فننظر أمه كم تساوي مثل خسي ألف فماذا يستحق هو؟ 

خسة آلف. هب أن أم الني هذا حرة مثل لو أن السيد عنده أمة حامل أعتقها هي ول يعتق ما ف 

بطنها فهي حرة، فنقدر أمه أمة ونرى كم تساوي لو كانت أمة ونقدر قيمتها ث نرج العشر ونعتبه هو 

دية هذا الني. نكرر: الني لو كان حرا ستكون ديته عشر دية الم، غرة قيمتها خسة من البل، دية

الم خسي فعشرها خسة، ولو كان هذا الني عبد فديته عشر قيمة أمه وليس دية أمه بل قيمة أمه، 

نرى أمه كم تساوي ف السوق وعشر هذه القيمة يأخذها ول الني، لو أن الني عبد والم حرة 

 فنقدرها أمة نرى هذه الم لو كانت أمة كم تساوي فنقدرها ث نأخذ العشر ونعتبه هو الدية، قال:

" إذا جن رقيق خطأ ما الذي عليه قصاص أم الال أم 1 "وإ�ن جنى ر�قيق� خطأ+. قال: وت(�ق�د8ر� حرة� أمة+

ت�ير� المال�الدية؟ قلنا ما فيه قصاص إل ف العمد بل فيه الدية، يعن لو أن العبد  "2 " أ�و� عمدا+ واخ�

جن جناية عمدا لكن أولياء الدم ما طالبوا بالقصاص وطالبوا بالدية، باختصار يريد الصنف أن يصل 

إل شيء يقول لو أن العبد الق نن جناية توجب الال فما الكم؟ هو يبغي يوصل لذا. الصورة 

بين فدائ�ه�  أي السيد يي خ�ي(7ر� ما الكم؟ قال: مال+ بغير� إ�ذ�ن� س�ي7د�ه�يعن هذا العبد  أ�و� أتلف الثالثة:
ل�يم�ه� لولي7ها يي سيده بي أمرين إما أن يدفع هذه الدية وإما أن يسلم العبد   إذا)بأرش� الجناية� أ�و� تس�

نفسه لصحاب الدية هم يبيعونه ويأخذون حقه.

ف�ص�ل�

ه�,    قال الصنف:  , ف�ف�يه� د�ي�ة� ن(�ف�س� �د� ك�أ�ن�ف ن�ه� و�اح� ن�س�ان� م� كل شيء ف النسان و�م�ن� أ�ت(�ل�ف� م�ا ف�ي ا�ل��

فيه عضو واحد ف إتلفه الدية وما كان فيه اثنان ففي الثني الدية وف الواحد نصف الدية يعن النف 

كله فيه دية والعي ف كل عي نصف الدية، ما منه عشرة كالصابع ف كل جزء عشر الدية، اليدين كل

يد فيها نصف الدية والرجلي كل رجل فيها نصف الدية إذا) ما فيه اثنان فتنقسم الدية على الثني، ما 
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 فيه ثلث تنقسم الدية على الثلث، الربع على الربع، خس على المس، عشرة على العشرة. قال:
ه�, , ف�ف�يه� د�ي�ة� ن(�ف�س� �د� ك�أ�ن�ف ن�ه� و�اح� ن�س�ان� م� ث(�ر�  يعن دية كاملةو�م�ن� أ�ت(�ل�ف� م�ا ف�ي ا�ل�� ، أ�و� ا�ث(�ن�ان� أ�و� أ�ك�

ه�ا,  ن(� ب�ت�ه� م� , و�ف�ي أ�ح�د� ذ�ل�ك� ن�س� ل�ك� يعن إذا كان فيه اثني وأتلف واحد نصف الدية، ثلثة وأتلف ف�ك�ذ�

, واحد ثلث الدية، خسة وأتلف واحد خس الدية. قال:  إذا أتلف الظفر فيه بعيان و�ف�ي ا�لظ ف�ر� ب�ع�ير�ان�

ب� ك�ام�ل�ة+ ف�ي ك�ل7 ح�اس8ة� وهذا فيه عن ابن عباس أثر. انتهينا من العضاء إذا) كل عضو ف النسان  و�ت�ج�

منه واحد ففيه الدية أو اثني فتنقسم عليهما هذا العضاء أما الواس كل حاسة لوحدها فيها الدية 

ب� ك�ام�ل�ة+ ف�ي ك�ل7 ح�اس8ة�، يعن أتلف حاسة السمع فيه دية، البصر الدية، الشم الدية وهكذا، قال:  و�ت�ج�

م�  لو أذهب عقله ضربه ف عقله ففقد عقله وصار منون و�ع�ق�ل� لو أذهب الكلم ففيه الدية، و�ك�ذ�ا ك�ل�

ل�ففيه الدية،  ف�ع�ة� أ�ك� ي� أصبح ل يستطيع يأكل ففيه الدية، و�م�ن(�  ل يستطيع يشي منفعة الشي فيه و�م�ش�

 ل يستطيع منفعة النكاح ففيه الدية، وقد يضربه مثل على رأسه فيفقد السمع والبصر  و�ن�ك�اح�الدية،

ث�ل�ه�والكلم ففيه ثلث ديات. قال الصنف: ا ل�م� ث(�ل�ه� ء� ز�و�ج�ة� ي�وط�أ� م�  يعن معناه أنه ابن عشر  و�م�ن� و�ط�

, فما فوق وهي بنت تسع فما فوق، قال: , أ�و� م�ا ب(�ي�ن� ا�لس8ب�يل�ي�ن� Pو�م�ن�ي �ر�ج� ب(�و�ل أي  ف�خ�ر�ق� م�ا ب(�ي�ن� م�خ�

ر�  القبل والدبر أي إذا كان مثلها ل يوطأ لثله كأن و�إ�ل8 لن مثلها لثله متلئمي فإذا) هدر. قال:  ف(�ه�د�

ائ�ف�ة� تكون صغية، يقول: إذا حصل هذا يعن كانت هي صغية وانرق ما بي مرج بول ومن أو ما  ف�ج�

ت�م�س�ك� بي السبيلي تعتب جائفة والائفة سيأت بعد ذلك أن فيها ثلث الدية إذا) هي جائفة  إ�ن� ا�س�
 , �يعن إن فعل هذا فانرق لكن البول مازال يسك نفسه أي تسك بولا فإذا) فيها جائفة أي ثلث ب(�و�ل

ي�ة� يعن إن ل يستمسك البول، يقول:و�إ�ل8الدية،   لاذا؟ لنه إذا ل يستمسك البول بذا الفعل  ف�الد7

شعر الرأس كله فيه الدية كاملة و�ف�ي ك�لP م�ن� ش�ع�ر� ر�أ�س� معناه أذهب عليها منفعة. قال الصنف: 
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ب(�ي�ن� ن(�ي�ن�  فيه دية كاملة أي الاجب الواحد فيه نصف الدية، و�ح�اج� د�اب� ع�ي(� فيها دية كاملة معناه و�أ�ه�

ي�ة�الدب الواحد فيه ربع الدية العلى والسفل، العلى والسفل فيه ربع الدية، ي�ة� ا�لد7  إذا اعتدى  و�ل�ح�

ف�ه�ا و�ه�د�ب� ر�ب(�ع�ه�ا, و�ش�ار�ب� على اللحية فأصبحت ل تنبت ففيها دية كاملة، قال: ب� ن�ص�  و�ح�اج�
 لو اعتدى على الشارب فأصبح الشارب ل ينبت ففيه الكومة أي تقدير، نقدر كم ينقص ح�ك�وم�ة�, 

لو أن هذا الرجل عبد وبالشارب له قيمة، بدون شارب مثل نقصت قيمته، كم تنقص العشر إذا) عشر 

 يعن لو أنه اعتدى على شعر س�ق�ط� م�ا ف�يه� و�م�ا ع�اد�الدية، العشرين ففيها عشري الدية، قال الصنف: 

الرأس أو اللحية فأزالا ث عادت إذا) تسقط فالكلم إذا ما أزيلت هذه الشعور ول تنبت مرة ثانية فإن 

 ليس فيه دية وليس فيه شيء.  س�ق�ط� م�ا ف�يه� أي من هذه الشعور و�م�ا ع�اد�فيها هذا الذي ذكر،

�ع�و�ر� د�ي�ة� ك�ام�ل�ة�,   قال الصنف:  العور القصود به الذي ل يرى إل بعي واحدة فإذا فقعناو�ف�ي ع�ي�ن� ا�ل�

و�إ�ن8 ق(�ل�ع�ه�ا هذه العي الواحدة معناه أذهبنا عنه منفعة البصر فلذلك تب فيها دية كاملة، يقول: 

يح� إ�ن8 ق(�ل�ع�ه�ا  أي العور الذي بعي واحدة فجاء شخص بعيني فقلع عي العور فأفقده البصر،ص�ح�  و�
يح� أ�ق�يد� ب�ش�ر�ط�ه�,  يعن إذا طلب القصاص، قلع عي العور الصحيحة وهي العي اليمن فطلب ص�ح�

 و�إ�ن8 القصاص إذا) نقلع عي الصحيح اليمن، الن أصبح العور ل يرى والان بقيت له عي، يقول:
ي�ة� يح� أ�ق�يد� ب�ش�ر�ط�ه�, و�ع�ل�ي�ه� أ�ي�ض+ا ن�ص�ف� ا�لد7   لاذا نصف الدية؟ لن عينه تساوي دية كاملة. ق(�ل�ع�ه�ا ص�ح�

ا أي العور و�إ�ن� ق(�ل�ع� قال:  د+ يح� ع�م� ت�ه� م�ن� ص�ح� يح� الن العكس هب أن هذا العور عينهم�ا ي�م�اث�ل� ص�ح�

الصحيحة هي اليمن فقلع عي ين لرجل صحيح فهل يطالب هذا الصحيح بقود أم ل يطالب؟ إن 

إ�ن� ق(�ل�ع� طالب بالقود واقتصينا منه وقلعنا عي العور اليمن فأفقدناه حاسة البصر كله، يقول: أي  و�

ت�ه� م�ن� العور  يح� ي�ة� ك�ام�ل�ة�, رجل م�ا ي�م�اث�ل� ص�ح� ا ف�د� د+ يح� ع�م� ق�ط�ع� اكتبوا عندها ول قود. قال: ص�ح� و�ال8
 مثل مقطوع اليد عنده يد صحيحة ويد مقطوعة فهل نعامله مثل العور؟ يقول ل، القطع مثل ك�غ�ي�ر�ه�

غيه يعن لو واحد قطع يده فليس فيها إل نصف الدية، بعن أن القطع مثل غيه فإن قطعت يده 

الصحيحة ولو عمدا فليس فيها إل نصف الدية ليست مثل عي العور لن عي العور ستذهب منه 
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ح�ة� منفعة البصر لكن بالنسبة للقطع ل تذهب منه منفعة كاملة. قال:  " هذه ديات 1"و�ف�ي ا�ل�م�وض�

الروح الن الروح بعضها فيه ديات وبعضه ما فيه ديات. الوضحة هي الرح ف الرأس أو ف الوجه 

, بيث يصل إل العظم، كم ف هذه الوضحة؟ ب�ل� إذا) إذا جرحه ف رأسه أو ف وجهه  خ�م�س� م�ن� ا�ل��

م�ة� فوصل الرح إل العظم هو باليار إما أن يقتص وإما أن يأخذ خسة من البل. قال:  " 2"و�ال�ه�اش�

 , ر� " 3"و�ال�م�ن(�ق7ل�ة� أي عشر من البل، الاشة موضحة وزيادة أي يصل إل العظم ث يهشم العظم. ع�ش�

 , س�ة� ع�ش�ر� والنقلة هاشة وزيادة أي يصل إل العظم (موضحة) ث ينتقل العظم يتحرك من مكانه خ�م�

فهي هاشة وزيادة وفيها خسة عشر. انتبهوا قلنا ف الوضحة هو مي بي القصاص وبي خس من 

البل لكن ف الاشة ليس له اليار، إذا أراد أن يقتص، يقتص موضحة ويأخذ الفرق وهو خس لن 

هذه الت تكون ف الدماغ الت  "4"و�ال�م�أ�م�وم�ة� فيها عشرة أو يأخذ العشرة ابتداءا ول قصاص. قال: 

ي�ة� تصل إل جلد الدماغ  ائ�ف�ة�قال: و�ال�م�أ�م�وم�ة� ث(�ل�ث� ا�لد7 ال�ج� ام�غ�ة�" 5 "ك�  يقول الأمومة فيها ثلث,"6"و�الد8

الدية، والائفة فيها ثلث الدية، والدامغة أيضا فيها ثلث الدية، والائفة هي الرح الذي يصل إل 

الوف كالبطن والصدر واللق والظهر والثانة كل هذا جوف ل يصل إل عظم وإنا يصل إل جوف 

مثل لو طعنه ف بطنه أو ف صدره ول يصل إل عظم أو ف حلقه ليس به عظم، والدامغة الت تصيب 

الدماغ وترق جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية، ث قال: الن سيذكر أشياء ليس فيها دية وإنا فيها 

ح�اق� ح�ك�وم�ة�حكومة أي تقدير، قال:  م�ة� والس7م� ح� ع�ة� و�ال�م�ت�ل�  الارصة و�ف�ي ا�ل�خ�ار�ص�ة� و�ال�ب�از�ل�ة� و�ال�ب�اض�

هي الت ترص اللد أي تشق  اللد لكن ل ترج دم، والبازلة هي الت تشق اللد ويظهر الدم، 

والباعضة الت تشق اللد وتقطع اللد، والتلحة الت تقطع اللد وتغوص ف اللحم ول تصل إل 

العظم، والسمحاق الت تصل إل القشرة الت فوق العظم تسمى هذه القشرة قشرة السمحاق، وكل هذه
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المسة أشياء يقول فيها حكومة يعن نقدر أن هذا الشخص الذي أصيب بذا الرح كم ستنقص من 

قيمته لو كان عبد، خسة بالائة إذا) له خسة بالائة من الدية، عشرة، عشرة بالائة من الدية.

ف�ص�ل�
ء+,   قال الصنف: ب�ت�ه� ن�س�ب+ا و�و�ل� هذا تعريف العاقلة: (هم ذكور عصبته نسبا  و�ع�اق�ل�ة� ج�ان� ذ�ك�ور� ع�ص�

وولء) العصبة بالولء يعن إذا اعتق السيد العبد يكون عاصبا بالولء، هل كل العاقلة الذكور العصبة 
و�ل� ع�ق�ل� ع�ل�ى ف�ق�ير� و�غ�ي�ر� م�ك�ل8ف� يدفعون الدية مع الان أم هناك أناس ل يدفعون، من هم؟ قال: 

 لو كان أحد العصبة كافر ل و�م�خ�ال�ف� د�ين� ج�ان�الصغي والنون من العصبة ل يشارك ف دفع الدية، 
يشارك إذا) إذا جن النسان مثل خطأ فإن الدية على عاقلته يعن عصبة القرابة العصبة الذكور إل من 
كان منهم فقيا أو كان صغيا أو منونا أو كافرا. هل العصبة يتحملون كل جناية؟ ل يتحملون كل 

م�ل� جناية فهناك خسة أشياء ل يتحملها العصبة بل يتحملها هو، ما هي؟ قال:  ا العصبةو�ل� ت�ح� د+  ع�م�
اإذا كان القتل أو الصابة عمدا ل تمله بل تمل الطأ   لو كان الان عبد فإن عصبته ل و�ل� ع�ب�د+

ول صلحا عن إنكار فلو كانت الشكلة بي , و�ل� ص�ل�ح+ا يملونه ليس لم علقة به سيده هو السئول
هذا الرجل وغيه فيها إنكار يعن شخص ادعى عليه وهو منكر ث صاله فالعصبة ليس لم شأن فهم 
يملون الناية الكيدة التفق عليها لكن ل يملون جناية ينكرها صاحبها ث يصال أي يطالب بالال 
وهو ينكر يقول أنا ما جنيت ث بعد ذلك يقول ما رأيكم أعطيكم مبلغ وننتهي من هذه الشكلة فمثل 

هذا الرابع الذي ل تمله، ول اعتافا اكتبوا عندها و�ل� ا�ع�ت�ر�اف+ا, هذا الصلح العاقلة ل علقة با. قال: 
تنكره العاقلة يعن لو أنه كان يطالب بدية قتل وهو اعتف قال نعم أنا الذي قتلت بالطأ والعاقلة تنكر

و�ل� م�ا د�ون� ث(�ل�ث� تقول ل لست أنت، ل تتحمل معه، تتحمل ما اعتفت أن هو الذي قتل. قال: 
ي�ة�  وهذا الامس يعن لو كانت الناية على إصبع فيها عشر الدية يتحملها هو فالعاقلة تتحمل ا�لد7

و�م�ن� ق(�ت�ل� الثلث فما فوق، فإذا كانت الناية توجب ثلث الدية فما فوق فإنا تتحمل. قال الصنف: 
 ,�د ر� ع�م�  إذا) الكفارة تب ف قتل أ�و� ش�ار�ك� ف�يه� ف(�ع�ل�ي�ه� ا�ل�ك�ف8ار�ة�,أي خطأ وشبه عمد ن(�ف�س+ا م�ح�ر8م�ة+ غ�ي(�

و�ه�ي� ك�ك�ف8ار�ة� ظ�ه�ار� إ�ل8 الطأ وف قتل شبه العمد أما قتل العمد ليس فيه كفارة، ما هي الكفارة؟ قال: 
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 إذا) يكن أن نكتب عتق رقبة فإن ل يد فصيام شهرين متتابعي فقط إذا) كفارة أ�ن(8ه�ا ل� إ�ط�ع�ام� ف�يه�ا,
القتل هي عتق رقبة، إذا ل يكن عنده القدرة على عتق رقبة فصيام شهرين متتابعي لكن ما فيه إطعام 

م�ستي مسكي وهذا الكلم ف قتل الطأ وف قتل شبه العمد. قال الصنف:   لاذا لو�ي�ك�ف7ر� ع�ب�د� ب�الص8و�
و�ال�ق�س�ام�ة� أ�ي�م�ان� م�ك�ر8ر�ة� يكفر بعتق الرقبة؟ لنه يتاج إل مال والعبد ل مال له. ختم الصنف بقوله: 

� وهذا تعريف القسامة: (أيان مكررة ف دعوى قتل معصوم) تسمى القسامة ف�ي د�ع�و�ى ق(�ت�ل� م�ع�ص�وم
وهذه القسامة ثبتت ف عهد النب صلى ال عليه وسلم قررها، ما هي القسامة؟ لو أن رجل وجد مقتول
ف مكان تتهم فيه قبيلة أخرى ف قتل هذا الرجل بسبب خلف بي هاتي القبيلتي وجدنا شخص من 
هذه القبيلة مقتول عند أولئك فكيف يثبتون هذا القتل؟ هناك لم حق القسامة وهي أيان مكررة يأت 
أولياء القتول ويلفون إذا كانوا متأكدين أن فلن قتله يلفون خسي يي على أن فلن الذي قتل 
ولدنا أو ابننا ويستحقونه وإل يلف الخرون خسي يي ويبءون. إذا) أولياء القتول هم الذين يلفون 
خسي يي ابتداء وعند ذلك يستحقون الدم، إذا رفضوا اللف أو ل تتوفر فيهم شروط اللف لن 
شروط اللف ل توز من كل أحد فلبد أن يكون ذكور ولم شروط ستأت، فإذا ل يلفوا فعند ذلك 
ليس لم القصاص وإنا يبئ الخرون بأن يلفوا هم.  

،  قال الصنف: �و�إ�ذ�ا أ�ت�م8ت� ش�ر�وط�ه�ا ب�د�ئ� ب�أ�ي�م�ان�   و�ال�ق�س�ام�ة� أ�ي�م�ان� م�ك�ر8ر�ة� ف�ي د�ع�و�ى ق(�ت�ل� م�ع�ص�وم
ر� إ�ر�ث�ه� ين+ا ك�لk ب�ق�د� ين� ي�م� س� ل�ف�ون� خ�م� ب�ت�ه� ا�ل�و�ار�ث�ين�, ف(�ي�ح�  يعن هي خسي يي فالذي يرث ذ�ك�ور� ع�ص�

النصف ف القتول يلف نصفها والذي يرث الربع يلف . . . وهكذا كل واحد يرث بقدر، إذا كان 

ر�فيه كسر يب الكسر، قال: ب(�ر� ك�س�  يعن إذا كان يستحق الشخص مثل ثلثة عشر يي ونصف  و�ي�ج�

هذا القتول ليس له ذكور عصبة أ�و� ك�ان� ا�ل�ك�ل  ن�س�اء+  أي رفضوا ف�إ�ن� ن�ك�ل�وايلف أربعة عشر يي، 
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 يلف الدعى عليه وهو التهم بالقتل يلف هو ح�ل8ف�ه�ا م�د8ع+ى ع�ل�ي�ه� و�ب�ر�ئ�وارثي كلهم نساء الوارثي 

هذه اليان ويبئ ول شيء عليه. إذا) القسامة هي أيان تكرر خسي يي يلفها ولا شروط عشرة 

الصنف هنا ذكرها بإجال واختصار ل يذكر الشروط أصل وأشار إل مسألة القسامة بإياز لكن 

خلصتها إذا توفرت هذه الشروط ومن أهها اللوث وهو النزاع الذي يكون بي القبائل ووجدوا مثل 

ابنهم مقتول وتيقنوا أن فلن هو القاتل فيستحقون عند ذلك الدم إذا حلفوا المسي يي بشرط أن 

يكون ورثة القتول كلهم ذكور يعن الذين يلفون الذكور ل يلف النساء فإذا حلفوا استحقوا الدم وإذا 

 ل يلفوا ل يستحقون الدم وإنا تنتقل إل الخرين هم يلفون بأنم ل يقتلوا التهم هذا يلف فيبأ.
ك�ت�اب� ا�ل�ح�(د�ود�

    والدود جع حد والد تعريفه عقوبات مقدرة شرعا ف معاص لتمنع من الوقوع ف مثلها. قال 
ب� الصنف:  هو السلم والذمي م�ل�ت�ز�م� وهذا الول وهو البالغ العاقل إ�ل8 ع�ل�ى م�ك�ل8ف� أي الدود ل� ت�ج�

وهو الذي يلتزم أحكام السلم بلف الرب والستأمن فإنه ليس بلزم بأحكام السلم, ثالثا قال: 
ر�يم�  فغي العال بالتحري ل تقام عليه الدود لن الدود تدرأ بالشبهات والهل بالكم ع�ال�م� ب�الت8ح�

اشبهة. قال:  و�ي�ض�ر�ب� ر�ج�ل�  إذا) الدود يقيمها المام أو نائب المام. قال: و�ع�ل�ى إ�م�ام� أ�و� ن�ائ�ب�ه� إ�ق�ام�ت(�ه�
 ل قدي بال ل يؤل ول ب�س�و�ط� ل� خ�ل�ق� و�ل� ج�د�يد� إذا كان الد باللد فإنه يضرب ف حال القيام ق�ائ�م+ا

 والكوم عليه أي الكوم الذي يلد و�ي�ك�ون� ع�ل�ي�ه� ق�م�يص� و�ق�م�يص�ان�هو جديد يؤل ألا شديدا. قال: 
وعليه قميص أو قميصان قالوا ل يرد من ملبسه ول تكون عليه ملبس كثية بيث تميه من الضرب

و�ل� ي(�ب�د�ي ومن أل اللد بيث أنه ل يتأل وبالتال ل يكون للحد وقعه ول أثره ول فائدته. قال: 

 الذي يلد عندما يلد بالوسط ول يرفع البط لنه لو رفع البط سوف يلد بقوة وهذه ض�ار�ب� إ�ب�ط�ه�
العقوبة تأديب وليست انتقام وبالتال ل نرده ول نضربه بسوط شديد أو جديد يؤل ويقطع اللد 
وكذلك الضارب ل يستعمل أقوى ما عنده من طاقة وقوة بيث ينتقم ويؤل هذا الرجل فالدود للتأديب

�ع�ض�اء�وليست للنتقام. قال:  ر�يق�ه� ع�ل�ى ا�ل�  أي تفريق الضرب على العضاء وليس ف مكان و�ي�س�ن  ت(�ف�
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واحد لنا تكون ف مكان واحد مؤثرة ولحظ كل هذه الشروط هي لصال اللود فهو الن يعاقب وف
هذه العقوبة يضعون له شروطا تميه وتفف عنه لن القصد من الدود التأديب ومنع وقوع مثلها سواء
منه أو من غيه فمنه إذا عوقب ومن غيه إذا شاهد هذه العقوبة, فالسلم ليس دين انتقام ول دين 
تعذيب ول دين إيذاء وإنا جاء رحة للناس ولكن الناس تهل دينها أي السلمي ل يفهمونه حق الفهم
ومن باب أول أن يهل غي السلمي السلم فيفهمونه خطأ ويظنون به الظنون السيئة. قال الصنف: 

�ت�ل ه� و�ر�أ�س� و�ف(�ر�ج� و�م�ق� ب� ا�ت(7ق�اء� و�ج�  عندما يضرب ينبغي أن يتقي الوجه, فل يضرب ف هذه و�ي�ج�
الماكن لن الضرب ف هذه الماكن سيكون له أثر وخيم لنه إذا ضربه ف الوجه فمن المكن أن 
يفقده حاسة كالسمع أو البصر وكذا الرأس فقد يفقده العقل أو الكلم والفرج لنه قد يوت وكذا أي 

 عندما نلد الرأة ف حد من حدود ال ل�ك�ن� ت�ض�ر�ب� ج�ال�س�ة+ و�ا�م�ر�أ�ة� ك�ر�ج�ل�مكان يقتل بضربه فيه. قال: 
و�ت�ش�د  تعال فهي مثل الرجل إل أنا تتلف ف عدة أمور الول أنا تضرب جالسة حت ل تنكشف 

ا ث�ي�اب(�ه�ا ه� ا حت ل تنكشف,ع�ل�ي(� ف�ر� ل�م�ر�ج�وم� لذا السبب قال:  و�ت�م�س�ك� ي�د�اه�  فإذا كان الد رجمو�ل� ي�ح�
و�م�ن� م�ات� و�ع�ل�ي�ه� فإننا ل نفر لن النب صلى ال عليه وسلم ل يفر للجهنية ول يفر لليهوديي. قال: 

 .ح�دk س�ق�ط�

ر�ه�    حد الزنا: قال:  , و�غ�ي(� ائ�ة+ و�ي(�غ�ر8ب� ع�ام+اأي غي الصن ف(�ي(�ر�ج�م� ز�ان� م�ح�ص�ن� ح�ت8ى ي�م�وت� ل�د� م�  ي�ج�
الزان عقوبته بسب حاله فإن كان مصنا فالرجم حت الوت وإن كان غي مصن فمائة جلدة ويغرب 

ين�عام من بلده, وبعضهم يرى البس بدل التغريب. قال:  س�  جلدة لن العبد عقوبته على و�ر�ق�يق� خ�م�
و�م�ب(�ع8ض�  لن تغريب العبد ليست عقوبة له وإنا هي عقوبة للسيد, و�ل� ي(�غ�ر8ب�النصف من عقوبة الر 

س�اب�ه� ف�يه�م�ا  البعض هو الذي نصفه عبد ونصفه حر فيقول هو بالنصف, فإذا كان منصف فمعناه ب�ح�
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أنه سيجلد خسة وسبعي ويغرب نصف سنة وهذه النصف سنة نسبها من مدة العبد وليست من مدة
السيد لن العبد النصف هو يوم له ويوم لسيده.

يح� ف�ي ق(�ب�ل�ه�ا و�ل�و� م�ر8ة+  قال:  ت�ه� ب�ن�ك�اح� ص�ح�  إذا) من تزوج امرأة ف نكاح و�ال�م�ح�ص�ن� م�ن� و�ط�ئ� ز�و�ج�
صحيح وحصل منه وطء ف القبل ولو مرة واحدة وها حران مكلفان حت لو طلق بعد ذلك فهو مصن
لنه حصل منه هذا الشيء فعل ذلك بنكاح صحيح فهو مصنا فإذا وقع بعد ذلك ف الزنا فنعامله 

ث�ة�معاملة الصن, قال الصنف:  والشفة هي رأس الذكرت(�غ�ي�يب� ح�ش�ف�ة�  أي حد الزنا الول و�ش�ر�وط�ه� ث�ل�
د�م�يP و�ل�و� د�ب(�ر+ا يقول:  أن يصل اليلج بذا الشكل وهذه الشروط من أ�ص�ل�ي8ة� ف�ي ف(�ر�ج� أ�ص�ل�يP ل�

ه�ة�آدمي, وف فرج أصلي, وليس ف فرج خنثى, والشرط الثان قال:   أن ل يكون هناك و�ان�ت�ف�اء� ا�لش ب(�
شبهة الدود تدرأ, تسقط بالشبهات, كيف تكون هناك شبهة؟ لو حصل الزنا بالطأ ظن أنا زوجته 

 بثبوت الزنا له طريقان إما وث(�ب�وت�ه� بشهادة�وهي ليست زوجته هذه الشبهة تدرأ عنه الد. والثالث قال: 
الشهادة وإما القرار, تأت الشهادة بأن يشهد عليه الشهود, أو يقر هو على نفسه  

 عدول� فل تصح من امرأةرجال�  فلو كانوا ثلثة فل يصح أربعة� وث(�ب�وت�ه� بشهادة�   شروط الشهود قال: 
 أن يشهد الميع ف ملس واحد وليس ف أوقات  في مجلس� واحد�فلو كان فيهم فاسق فل تثبت

 إذا شهد اثني انه زنا العام وشهد اثني انه زنا قبل العام ل تثبت الشهادة أربعة ف بزنابزنا+ واحد�متفرقة 
 أي هؤلء الشهود لبد أن يصفوا هذا المر وصفا دقيقا لن بعض الناس قد يأتمع وصف�ه�واحد قال: 

ليشهد وهو ل يعلم الزنا فيظن إذا رأى رجل يلمس امرأة أو ف خلوة يظن أنه زنا فقد يهل هذا ويأت 
ليشهد بالزنا فنقول له صف ما الذي رأيت فلبد أن يصف الزنا كما هو.

 فلو أقر مرة واحدة فل يقام عليه الد , مرات�  أ�و� إق(�ر�ار�ه� أربع�   أما الطريقة الثانية لثبوته القرار قال:
يتاطون ف مسألة الزنا وف مسألة القطع لنه يتتب عليه القتل أو قطع عضو فليست مسألة جلد فقط

 معن بل رجوع مع ذكر� حقيقة� الوطءفبالتال يتشددون فيه ويقولون لبد أن يقر أربع مرات.  قال: 
ذلك أن يشهد ويقر على نفسه أربع مرات ويصف الزنا لنه قد يكون هو أيضا ل يفهم يظن أن 
اللمس زنا يعتب زنا, يلحظ ف حدود ال تبارك وتعال الذي شرعها أنا تعتب مسالة مراعاة أحوال 
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الناس ومتضمنة مصلحة الناس ومتضمنة الرحة بالناس وينبغي أن نقبل مسائل الدود كما جاء وإن كان
مسألة الدود ل تروق لبعض الناس من السلمي أو غي السلمي وطبعا من ل يرق له حد من 
السلمي ل يعتب مسلما  لن الذي له اعتاض على شرع ال ليس و بسلم أصل لكن ينبغي علينا نن
السلمي أن نعتز بشرع ال عز وجل, ول حاجة لنا أن نبر لكل حد ولكل شريعة أنزلا ال عز وجل, 
فيكفينا أننا مسلمون أن هذه الدود وهذه الحكام نزلت من عند ال عز وجل وأن هذا شرعه فنحن 
نعتز به ونفتخر, سواء أعجبت الغرب أو الشرق أو ل تعجب أحد فكل ذلك ل يعنينا أبدا ل من 
قريب ول من بعيد ول نتكلف حت البحث عن تبيرها وإياد جواب منطقي للغي فإن وجد فأهل 
وسهل وإن ل يوجد فل نتاج, فل نتاج أن نبر لاذا يرجم الزان و...فكل هذا الراء ل قيمة له ما 

 الت قال فيها إن كان قالا فقد tدام هذا شرع ال عز وجل, وحسبنا القاعدة الت قعدها الصديق 
صدق فإن كان النب صلى ال عليه وسلم قال أنه أسري به إل بيت القدس فقد صدق سواء صدقتم 

 ف مسألة السراء ث العراج وأنتم تعرفون القصة فينبغي علينا ف tأو ل أو ..كل ذلك ل يعن أبا بكر 
مسألة الدود وأنتم تعلمون أن الجمة على السلم شرسة وتشويه دين ال كبي وكل ذلك أنا ل أشعر 
بطر منه لكن أحذر السلمي أن يصيبهم نوع من النزام ف هذه القضية فإذا سع الغرب يسيئون إل 
السلم ويتهمون السلم بالنقص وهذا للسف أصاب بعض السلمي أصابم شيء من الضعف 
فبدءوا يبرون أو إذا ل يدوا تبير بدأ بعض الناس للسف يهون من الدود أو يشكك فيها حت أننا 
بدأنا نتكلم ف حد الردة هل حد الردة واجب أم ليس بواجد وهل الرتد يقام عليه الد أم هي مسألة 

 إن كان هذا هو شرع ال فهو الصواب سواء وجدت له مبرا أو لاختيارية !! سبحان رب, سبحان رب
أجد له وجدت الكمة أو ل أجد فكل ذلك ل يعنين, يكفين أنن مسلم أن هذا ثبت عن رسول ال 
صلى ال عليه وسلم أو ثبت ف كتاب ال عز وجل أو ثبت بإجاع المة فأنا أعتز به ومن هو ليس 
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بسلم ول يرق له ذلك فكل ذلك ل يلتفت إليه فنحن تنقصنا هذه القضية مسألة العتزاز بشرع ال 
والثقة به, فل يتوقف قبولنا للشريعة على قناعة الغي به, فل ينبغي, فمن الآسي أن نأت ونناقش حدود 
ال تبارك وتعال ونبحث ما رأيك أنت ف هذا الد وأنت وأنت...هل هو رحيم أو عقوبة مغلظة أو 
مقبول أو غي مقبول !! سبحان ال وهل تعرض شريعة السماء على أهل الرض؟! ث إن النسان 
مدود العرفة فقد يكون هناك حد ل يعرف النسان له حكمة لكن قطعا له حكمة لكن نن نهلها 
لقصورنا وعدم علمنا فل نستطيع أن نعرف كل الكم الت شرعها ال سبحانه وتعال وإذا فتحنا هذا 
الباب فوال حت الصلة ل نعرف لا حكمة فهل ننقضها ول نصلي لننا ل نعرف لا حكمة ول 
نقبلها, فهل هذا هو اليزان الذي تقبل به الشريعة؟ اليزان هو شيء واحد وهو ثبوت الشرع فما ثبت 
من شرع ال سبحانه وتعال وجب علينا قبوله وما ل يثبت عندنا من شرع فل نقبله, وليس القبول مبن 
على القناعة, وأسوأ من هذا أنك ل تقول ما اقتنعت به أنت بل تقول ما اقتنع به الغرب فأنت تقبله وما

 فنسأل ال السلمة والعافية من هذه النزامية وهذه . . . ل يقتنع به الغرب فينبغي أن ترده

 لو أنه أقر ث رجع عن القرار بل رجوع مع ذكر� حقيقة� الوطء مرات� أ�و� إق(�ر�ار�ه� أربع�  قال الصنف: 
فل نقيم الد, لن رجوعه شبهة والنب صلى ال عليه وسلم قال لصحابه هل تركتموه لا هرب ماعز 

ل�د�ومس حر الجارة. قال الصنف:  ان�ين� يعن من قذف مصننا يلد و�ال�ق�اذ�ف� م�ح�ص�ن+ا ي�ج�  ح�رk ث�م�
اجلدة  ف�ه� س�اب�ه� يعن أربعي, و�ر�ق�يق� ن�ص�  فإذا كان نصفه حر ونصفه عبد فيجلد ستي قال و�م�ب(�ع8ض� ب�ح�

ل�م� ا�ل�ع�اق�ل�  من هو الصن؟ الصن ف القذف غي الصن ف الزنا, (و�ال�م�ح�ص�ن� ه�ن�ا ا�ل�ح�ر  ا�ل�م�س�

ث�ل�ه� ي�ط�أ� أ�و� ي�وط�أ� ل� ب(�ل�وغ�ه�) قال: ا�ل�ع�ف�يف� ن� م�  يشتط أيضا ف الصن أن يكون بلغ تسع و�ش�ر�ط� ك�و�
سنوات إن كانت امرأة أو عشرا إن كان ذكرا فإذا قذف من هو دون البلوغ فهذا ليس بحصن ول يقام 
عليه حد القذف ولكن يعذر, فل يد إل إذا كان مصنا أي حر ومسلم وعاقل وعفيف أي ل يعرف 

و�: ي�ا بالزنا ومع ذلك يكون قد بلغ سنه العاشرة أو التاسعة بالنسبة للمرأة والرجل. قال:  و�ي(�ع�ز8ر� ب�ن�ح�

, ي�ا م�ل�ع�ون�, ي�ا أ�ع�و�ر�, ي�ا أ�ع�ر�ج�  فلو أن إنسان شتم إنسان لكن ل يرمه بالزنا لكن رما بثل هذا يا ك�اف�ر�
كافر يا فاسق فهل نقيم عليه حد القذف؟ وإنا يعذره الاكم با هو مناسب ول يقام عليه حد 
القذف, والتعزير هو التأديب عقوبة غي مقدرة شرعا ترك تقديرها للحاكم أو القاضي, أما العقوبة 

                                 يييشرح  أخصر المختصرات
 يييييي يي ييييي يي ييي ييييي



شرح  أخصر المختصرات

القدرة شرعا تسمى حدا, ومت يعزر النسان؟ كل عقوبة ل يقدرها الشرع بد فإن فيها التعزير، قال: 
ي�ة� ل� ح�د8 ف�يه�ا و�ل� ك�ف8ار�ة� ب� ا�لت(8ع�ز�ير� ف�ي ك�ل7 م�ع�ص�  مثل الكذب والسب الذي ليس بزنا, ما هو و�ي�ج�

م�ام�مقداره؟ قال:  ت�ه�اد� ا�ل�� ع�ه� إ�ل�ى ا�ج�  فالمام يتهد ف التعزير فيعزره با يناسب.و�م�ر�ج�

ر� ك�ام� ا�لس ك� أ�ح�

ر�م� م�ط�ل�ق+ا  انتقل الصنف إل حد السكر قال:  ك�ر� ي�ح�  أي ف كل حال إل ف حالة و�ك�ل  ش�ر�اب� م�س�
إ�ل8 ل�د�ف�ع� ل�ق�م�ة� غ�ص8 ب�ه�ا واحدة وهي إذا اضطر, لكن مت يضطر؟ ول يضطر إل ف حالة واحدة قال: 

� أي لو اغتص بلقمة وليس بواره شيء إل المر وسيموت فيأخذ من هذا المر حت م�ع� خ�و�ف� ت(�ل�ف
يزيل الغصة إذا خشي أن يوت منها فإن ل يف أن يوت منها فل يأخذ من المر وإذا كان عطشان 

و�ي(�ق�د8م� ع�ل�ي�ه� كاد أن يوت فل يشرب من المر لن شرب المر ل يزيل العطش, ول ينقصه, قال: 
�ت(�ق�ن� ب�ه�  إذا غص بلقمة وكان عنده بول وخر فالول أن يزيل اللقمة بالبول قال: ب(�و�ل ف�إ�ذ�ا ش�ر�ب�ه� أ�و� ا�ح�

أي أدخله عن طريق الدبر, ويسمونا القنة فالقنة عندهم قديا هي الت يقن با من خلل الدبر, 
ل�م�فلو أدخل المر من خلل الدبر أي وضع المر ف شيء وأدخله فيه من هذا , قال:    "1"م�س�

ت�ار+ا "2"م�ك�ل8ف� ك�ر�"3" م�خ� ث�ير�ه� ي�س� ا أ�ن8 ك� " فمن توفرت فيه هذه الشروط الربعة وفعل ذلك 4 " ع�ال�م+
ا أي أقيم عليه الد قال: ح�د8 ف�ه� ان�ين� و�ق�نk ن�ص�  إذا) على من نقيم حد السكر؟ على من شربح�د8 ح�رk ث�م�

وهو مسلم بالغ عاقل متار غي مكره عالا فلو شربا غي مكلف كأن كان صغيا فيعزر, ولو شربا 
مكرها فل يعاقب ولو شربا جاهل بالتحري فل نقيم عليه الد لن هذا شبهة غي عال بالتحري أو ل 

 ك�ق�ذ�ف� ب�إ�ق(�ر�ار�ه� م�ر8ة+ كيف يثبت؟ و�ي(�ث�ب�ت�يعلم أن هذا يسكر فكل ذلك عذرا لعدم إقامة الد. قال: 
فلو أقر النسان أنه شرب المر مرة واحدة فإنه يقام عليه الد ولو أقر شخص مرة واحدة أنه قذف 
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فلن فإنه يقام عليه الد لكن لو أقر النسان مرة واحدة أنه زنا فل يقام, ولو أقر إنسان على نفسه 
بالسرقة مرة واحدة فل نقطعه, والسبب أن حد المر والقذف ليس فيه إتلف لكن حد الزنا والسرقة 

ل�ي�ن� فيهما إتلف فلبد من التثبت والتأكد ولبد من التكرار. قال:  إذا شهد عدلي على أ�و� ش�ه�اد�ة� ع�د�
و�ه� إ�ذ�ا غ�ل�أنه شرب فيقام عليه الد. قال: ير� و�ن�ح� ث�ة� أ�ي8ام�"1" و�ح�ر�م� ع�ص� " العصي 2 " أ�و� أ�ت�ى ع�ل�ي�ه� ث�ل�

ماء ملوط بشيء فهذا العصي إذا على أي ترك فظهر فيه الزبد فمعناه أنه تمر فل يوز شربه ويرم, 
فيحرم العصي ف حالتي إما أن يغلي فيظهر زبده أي يتخمر, أو تأت عليه ثلثة أيام ف الواء الطلق 
فإنه ف الغالب يصبح مسكرا, هذا الكلم الذي ذكره الصنف يصدق على زمنه أما زماننا الن زمن 
الثلجات والمدات فهل الثلثة أيام يتخمر فيها العصي؟الواب ل, فالكم يدور مع علته, فإذا ترك 
النسان قارورة العصي خارج الثلجة ثلثة أيام فالغالب أنه مسكر لكن إن تركه ف الثلجة فل يسكر,
لكن كم هو مقدار تركه ف الثلجة؟ الدة الت يظن با أنا تسكره ولو وضعه ف المد فإنه تكث فتة 
طويلة. فكلم الصنف ل يتناول مسألة التبيد.

ا�لس8ر�ق�ة�
  تعريف السرقة: (هي أخذ اللتزم – السلم والذمي – نصابا من حرز – أي من مكان الفظ – من 
مال معصوم – أما لو أخذه من مال غي معصوم كالارب فل نقطع, لن الال غي العصوم حلل – 
ل شبهة فيه – أما إذا كان فيه شبهة فل نقطع – على وجه الختفاء – أما إذا أخذه على وجه العلن 
فهذا باب يأت ف قطاع الطرق).

:  قال:  �ان�ي�ة� ش�ر�وط ي�ة+- 1 و�ي(�ق�ط�ع� ا�لس8ار�ق� ب�ث�م� ذ� م�ال� م�ع�ص�وم� خ�ف� و�ك�و�ن� س�ار�ق� - 2, ا�لس8ر�ق�ة�, و�ه�ي� أ�خ�
ار+ا- 3 أي بالغ عاقل، م�ك�ل8ف+ا ت� ر�يم�ه� -4 م�خ� ر�وق� و�ت�ح� يعلم أنه مسروق ويعلم أنه حرام,  ع�ال�م+ا ب�م�س�

ت(�ر�م+ا ر�وق� م�ال+ م�ح� ن� م�س�  أي مال إنسان معصوم أما لو كان مال حرب أو خر أو ليس بال فل, و�ك�و�
ب+ا  ث(�ق�ال� ذ�ه� ث�ة� د�ر�اه�م� ف�ض8ة+ أ�و� ر�ب�ع� م� ن�ه� ن�ص�اب+ا و�ه�و� ث�ل� أي الال السروق بلغ نصابا, ومثقال الذهبو�ك�و�

 جم وكسر, وقيمة الرام تتلف من زمن إل زمن, لكن لو 1 جم ذهب تقريبا, وربع الثقال معناه 4
 ر , 90 ر أو الـ 80 ر فمعناه أن النصاب سيكون ف حدود الـ 70قلنا أن جرام الذهب الواحد بـ
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الكن الذهب الن غال فإذا ارتفع أو انفض يكون النصاب معه. قال:  ت�ه� أ�ح�د�ه�م�  يعن ما أ�و� م�ا ق�يم�
ث�ل�ه�- 5 جم فضة أو ربع مثقال من الذهب, 3كان قيمته  ر�ز� م� ر�اج�ه� م�ن� ح�  أي لبد أن يرجه من و�إ�خ�

مبئه فيقطع لكن لو أخذه من غي حرز مثال: شخص عنده مائة ألف ر فوضعها ف الشارع على 
الرصيف فجاء شخص وسرقها فهذه ل تسرق من حرز لكن إذا سرقت من جيبه أو كسرت السيارة أو 

ر�ز� ك�ل7 م�ال� م�ا ح�ف�ظ� ب�ه� ع�اد�ة+النزل وأخذت فهذا حرز, وما هو الرز؟ قال:   يعن لو كانت حظية و�ح�
غنم ففتح باب الظية ودخل وسرق الشاة فقد سرقها من الرز, كذا معرض سيارات فيه سيارات من 

و�ان�ت�ف�اء�- قال: 6الداخل أو حت أماه ف الشارع مغلقة فكسر الباب وشغل السيارة وأخذها فهذا حرز, 
ه�ة�  فل تكون هناك شبهة لكن لو أن إنسان سرق مال يظنه ماله أو كان له شركة فيه فل يقطع ا�لش ب(�

- قال: 7وعندما نقول ل يقطع فمعناه أنه يعاقب إن كان يستحق العقوبة بشيء يسمى التعزير, 
ا ل�ي�ن� أي السرقة و�ث(�ب�وت(�ه� ا ب�ش�ه�اد�ة� ع�د� ف�ان�ه�  ولحظ أننا ل نقل مرة أ�و� إ�ق(�ر�ار� م�ر8ت(�ي�ن� أي يصفان السرقة ي�ص�

 أي دوام على هذا م�ع� و�ص�ف� و�د�و�ام� ع�ل�ي�ه�واحدة لن حد السرقة فيه إتلف فلبد أن نطاط فيه 
ن�ه�, أ�و� و�ك�يل�ه� أ�و� و�ل�ي7ه�- قال:8القرار لكن لو أقر ث رجع فل نقطعه,  ر�وق� م�  يعن ل نقيم  و�م�ط�ال�ب�ة� م�س�

الد حت يطالب صاحب الال باذا؟ يطالب بالال ويطالب بالد, والسبب ف هذا لنه قد يكون 
النسان الذي سرق الال قد يكون هذا الال السروق قد وهب له يعن قد يكون صاحب الال أصل 
وهبه هذا الال فعندما سرق هل سرق مال الغي أم سرق مال نفسه؟ مال نفسه فإذا) هذه شبهة ولذلك 
إن طالب علمنا أن هذا الال ليس له فيه حق, وقد يكون الال لطفل صغي فمن الذي يطالب عن 

ل� ك�ف7ه� أي الد ف�إ�ذ�ا و�ج�ب�الصغي؟ الول؟ ول الصغي قال:  ن�ى م�ن� م�ف�ص� " إذا) هذه1 "ق�ط�ع�ت� ي�د�ه� ال�ي�م�
م�ت�السرقة الول ستقطع يده اليمن من مفصل كفه   أي وضعت ف الزيت الغلي حت تسد و�ح�س�

فتحات العروق, وهذا الكلم الذي ذكره الصنف قبل تطور الطب ويكون هناك جراحة واليوم يكن أن 
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نسد أفواه العروق بالراحة فل نتاج إل زيت مغلي نغمسه فيه لتنسد أفواه العروق فهذه السألة ليست 
ل� ك�ع�ب�ه�  أي للسرقة ف�إ�ن� ع�اد�شرعية هذه مسألة متوكة للناس,  ر�ى م�ن� م�ف�ص� ل�ه� ا�ل�ي�س� ق�ط�ع�ت� ر�ج�

م�ت� , وأين مفصل الكعب؟ من مفصل الكعب بتك العقب حت ل تصبح رجله قصية فيستطيع و�ح�س�
 إذا عاد يبس حت يتوب ول نقطع منه شيء ف�إ�ن� ع�اد� ح�ب�س� ح�ت8ى ي(�ت�وب�الشي عليها, فإن عاد الثالثة 

ت�ه� م�ر8ت(�ي�ن� و�ل� ق�ط�ع�آخر. قال:  ر�ز� غ�ر7م� ق�يم� ي�ة+ م�ن� غ�ي�ر� ح� ر+ا أ�و� م�اش�  سرق ثر من الشجر و�م�ن� س�ر�ق� ت�م�
مثل من غي حرز كأن كان الثمر ف الرض أو سرق الاشية من غي حرز فما هي العقوبة؟ يغرم قيمته 
مرتي, ويروون ف هذا حديت واحتج المام أحد أيضا أن عمر رضي ال عنه غرم بعضهم مرتي فيوى 
هذا الكم عن عمر رضي ال عنه وأرضاه, والسؤال لاذا ول قطع؟ لنه من غي حرز إذا) ما الديد ف 
هذه السألة الديد التغري مرتي هذا هو الديد أما كونه ل يقطع فهذا طبيعي لنه هناك شرط من 

ء� ل�م� ي(�ق�ط�ع� الشروط الثمانية ل يتوفر. قال:  ت(�ر�ى ب�ه� ز�م�ن� م�ج�اع�ة� غ�ل� ت�ر�يه� أ�و� ي�ش� د� م�ا ي�ش� و�م�ن� ل�م� ي�ج�
� إذا كان ف زمن الاعة ما عنده مال ليشت به أو ما عنده سلعة أصل فالطعام ليس موجودا أو ب�س�ر�ق�ة

الال ليس موجودا للغلء قال ل يقطع بسرقة لن هذه السرقة أصبحت ضرورة فسرق واضطر لا ليدفع 
عن نفسه الوت فهذه يعتبونا شبهة ل توجب الد بل تسقطه.

ف�ص�ل� ف�ي ق�ط8اع� ا�لط8ر�يق�

  قطاع الطرق هم الذين يعرضون للناس بالسلح فيغصبونم الال ماهرة. فليس بسرقة, هؤلء قطاع 
طرق وليسوا بسراق فيعرضون للناس بالسلح بالقوة ويأخذون الال جهرا سواء ف الدن أو خارج الدن 
فماذا نسمي هؤلء؟ نسميهم قطاع طرق, وما هو حكمهم؟ يتلف بسب فعلهم لن هؤلء القطاع 
إما أن يقتلوا ويأخذون الال وهذه صورة أو أنم يقتلون ول يأخذون الال وهذه صورة ثانية أو يأخذون 
الال ول يقتلون وإما ل هذا ول ذاك فيخيفون الال ول يأخذون الال ول يقتلون فكل واحدة من هذه 

ر�ه� ك�و�ل�د�الربعة لا حكمها. قال: ه�م� ق(�ت�ل� م�ك�اف�ئ+ا أ�و� غ�ي(� ن(�  يعن لو كان قاطع الطريق هذا قتل  ف�م�ن� م�
شخص مكافئ أو قتل ولد فنؤاخذه ول نقول الولد ل يقاد لن السألة هذه ليست بقصاص فهي 

 إذا) جع بي مصيبتي القتل وأخذ الال، فما هي العقوبة؟ و�أ�خ�ذ� ا�ل�م�ال�مسألة حد، فمن قتل مكافئا 
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ت�ه�ر�عقوبتان قال:  إذا) نقتله ونصلبه هذا إذا قتل مكافئ يعن لو أن  ق�ت�ل� ث�م8 ص�ل�ب� م�ك�اف�ئ� ح�ت8ى ي�ش�
قاطع الطريق هذا قتل مسلم مثله وأخذ ماله فعند ذلك نقتله ونصلبه حت يشتهر أمره، لكن لو قتل غي
مكافئ فل يقتل بغي الكافئ لنه قتل غي مسلم أو عبد. إذا) الصورة الول: لو قتل وأخذ الال قتل 

و�م�ن�  مادام ل يأخذ الال يسقط عنه الصلب، و�م�ن� ق(�ت�ل� ف(�ق�ط� ق�ت�ل� ح�ت�م+ا و�ل� ص�ل�ب�وصلب، الثانية: 
ت�ا و�خ�ل7ي�  م� د� و�ح�س� ر�ى ف�ي م�ق�ام� و�اح� ل�ه� ا�ل�ي�س� ن�ى ث�م8 ر�ج� إذا) إذا كان أ�خ�ذ� ا�ل�م�ال� ف(�ق�ط� ق�ط�ع�ت� ي�د�ه� ا�ل�ي�م�

ن�ف�ي� يعن ل قتل ول أخذ الال  و�إ�ن� أ�خ�اف� ا�لس8ب�يل� ف(�ق�ط� أخذ الال فقط تقطع يده ورجله من خلف،
إنا جزاء الذين ياربون ال ورسوله ويسعون ف الرض  وهذا هو ما جاء ف قول ال تعال: ﴿و�ش�ر7د�, 

فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الرض﴾ وهذا التقسيم 
 و�ش�ر�ط�الذي ذكره الصنف هو الذي ورد عن ابن عباس رضي ال عنه هكذا حكم ابن عباس فيه. قال:

ي(7ن�ة� أي ثبوت قطع الطريقث(�ب�وت� ذ�ل�ك�   فإذا أقر على نفسه مرتي أنه قطع أ�و� إ�ق(�ر�ار� م�ر8ت(�ي�ن�أي الشهود ب�ب(�
ر�ز� الطريق يثبت عليه الكم  فلبد أن يسرق الال من حرز يعن أن يكون الال ف قافلة مثل, و�ح�

�ه�م�  لبد أن يكون الال الذي سرق يبلغ النصاب وهو ثلثة دراهم أو ربع دينار،و�ن�ص�اب ن(�  و�م�ن� ت�اب� م�
ر�ة� ع�ل�ي�ه�  لو كان قطاع الطرق قطع الطريق وهرب ث تاب فما حكمه؟ هل نقبل هذه التوبة أم ق(�ب�ل� ا�ل�ق�د�

ر�ة� ع�ل�ي�ه� ل؟ وما الذي يسقط من العقوبة؟ قال:  ه�م� ق(�ب�ل� ا�ل�ق�د� ن(� أما من تاب بعد أن قبضنا و�م�ن� ت�اب� م�
ذ� ب�ح�ق7 عليه فهذا ل نعتب له هذه التوبة لكن إذا تاب قبل القدرة عليه  س�ق�ط� ع�ن�ه� ح�قk ا�لل8ه� ت(�ع�ال�ى و�أ�خ�

 ، Pحق ال: النفي وقطع اليد والرجل من خلف هذا حق ال سبحانه وتعال، وحقوق الدميي آد�م�ي
وهي القتل وقطع الطراف وأخذ الال هذه حقوق الدميي، إذا) ما كان ل نسقطه لكن ما كان للدمي
ل نسقطه فالموال الت أخذها ل تسقط، الرواح الت زهقها ل تسقط، العضاء الت قطعها ل تسقط 

 الن انتهى سيتكلم و�م�ن� و�ج�ب� ع�ل�ي�ه� ح�دk ل�ل8ه�هذه حقوق آدمية هم الذين يتنازلون عنها. قال الصنف:
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 إذا) من ارتكب حد و�م�ن� و�ج�ب� ع�ل�ي�ه� ح�دk ل�ل8ه� ف(�ت�اب� ق(�ب�ل� ث(�ب�وت�ه� س�ق�ط�عن جيع الدود الاضية يقول: 
من حدود ال هل يلزمه أن يذهب ويقام عليه الد أم يستطيع أن يتوب؟ يستطيع أن يتوب ول يذهب 
إل القضاء ول يقيم على نفسه الد فيمكن أن يتوب لكن إن ذهب إل القضاء وثبت ل يستطيع أن 
يتوب بعن انه ل يكن أن يتوب أي ل تسقط عنه الدود يتوب بينه وبي ال ل حرج إذا) ل يلزم كل 
من شرب خرا أو ارتكب مصيبة أو كذا أن يذهب إل القاضي ويعتف ويقام عليه الد فيمكن أن 

يعن و�م�ن� أ�ر�يد� م�ال�ه� أ�و� ن(�ف�س�ه� أ�و� ح�ر�م�ت�ه�, يتوب بينه وبي ال ل حرج يكفيه هذا. ختم الصنف بقوله: 
 إذا) هذا يسمونه الصائل, و�ل� ض�م�ان�هذا القتلو�ل�م� ي(�ن�د�ف�ع� ا�ل�م�ر�يد� إ�ل8 ب�ال�ق�ت�ل� أ�ب�يح� زوجته أو أمه أو كذا 

لو صال إنسان عليك يريد نفسك أو يريد مالك أو يريد أهلك فيمكن أن تدفعه إل السهل إذا كان 
يندفع بالكلم فل تضرب وإن كان يندفع بالضرب فل ترح وإن كان ل يندفع إل بالقتل فلك أن تقتل 
ول ضمان عليك أي ل تضمن هذا القتل.

م�ام� ب�ت�أ�و�يل� س�ائ�غ�    قال الصنف رحه ال:  ر�ج�ون� ع�ل�ى ا�ل�� قوله والبغاة شرح و�ال�ب(�غ�اة� ذ�و ش�و�ك�ة� ي�خ�

"، يرجون على المام هذا1الصنف البغاة قال ذو شوكة إل آخره هو تعريف البغاة: (البغاة ذو شوكة "

الشرط الثان، بتأويل سائغ هذا الشرط الثالث)  فالبغاة هم أناس يرجون بالقوة على المام وهذا المر 

الثان وسبب هذا الروج  تأويل سائغ أي لم شبهة، يرجون بشبهة، أما إذا كانت لم شوكة ول يرجوا

على المام فل يقال بغاة، أو خرجوا على المام لكن ليست لم شوكة فل يقال لم بغاة ولم حكم 

آخر، أو كانت لم شوكة وخرجوا على المام لكن بتأويل غي سائغ أي ليست لم شبهة أصل فهؤلء 

ل يقال بغاة بل يقال هؤلء قطاع طرق يعاملون معاملة قطاع الطرق الت مرت معنا وهي إما أن يقتلوا 

أو يصلبوا، يقتلوا ويصلبوا، أو يقتلوا فقط، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف أو ينفوا من الرض 

بسب الرم الذي ارتكبوه أما إذا كانت الشروط الثلثة متوفرة وهي كونم ذو شوكة وخرجوا على المام

ولم تأويل سائغ فهؤلء يسمون بغاة والبغاة لم حكم آخر يتلف عن حكم قطاع الطرق، ما هو 

 يراسلهم أول شيء أي يرسل إليهم من يسألم  مراسلت(�ه�م�أي المام ف(�ي(�ل�ز�م�ه� حكمهم؟ قال الصنف:
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ويعرف ما هي شبهتهم ويناقشهم فيها حت يردهم بالسهل ويدفعهم بالسهل بدل ما يبدأ القتال 

وإ�زالة� ما يد8ع�ون�ه� من هذا أول، ف(�ي(�ل�ز�م�ه� مراسلت(�ه�م� معهم مباشرة فقد تل القضية من غي قتال، قال: 
� وإ�زالة� ما يد8ع�ون�ه� من ش�بهة� هذا المر الثان فما كان عندهم من شبهة يوضحها لم، قال: ش�بهة

� أي رجعوا  عن هذا الروج فبها والمد لفإ�ن فاؤوا فيزيل عنهم الشبهة أو يرفع عنهم الظلمة ومظلمة

 أي قاتلهم المام الذي يقدر على قتالم. قال: ويب على رعيته معونته.وإ�ل8 ق�ات(�ل�ه�م� قاد�ر�

ك�ام� ا�ل�م�ر�ت�د7  أ�ح�

من هو الرتد؟ عرفه الصنف بقوله: و�ال�م�ر�ت�د :   انتقل الن إل الد الخي وهو حد الردة، قال الصنف:

م�ه�( ل� ي(7ز+ا ب(�ع�د� إ�س� ع+ا و�ل�و� م�م� ) من كفر طوعا خرج من كفر قهرا من اجب واكره على أن يقول م�ن� ك�ف�ر� ط�و�

كلمة الكفر أو أن يفعل فعل الكفر ل يعتب مرتد، يقول: ولو ميزا يعن أن الكفر ل يشتط فيه 

التكليف فقد يكون صغي فيصح كفره نعتبه كافر إذا كان ميزا أي بلغ السبع أو زاد، يقول: بعد إسلمه

إذا) الردة تكون بعد إسلم أما الكافر الصلي فهذا ل يقال له مرتد وهناك فرق بي الكافر الصلي وبي

الرتد فإن الكافر الصلي ل يقام عليه حد يعن ل نقتله ل نقول إما أن تسلم أو تقتل أما الرتد فيجب 

إما أن يعود إل السلم وإل يقتل. 

ه�  الن سيذكر الصنف صور للردة، قال الصنف:  ف�م�ت�ى ا�د8ع�ى ا�لن ب(�و8ة� أ�و� س�ب8 ا�لل8ه� أ�و� ر�س�ول�ه� أ�و� ج�ح�د�
ف�ات�ه�, أي أنكر الرسالة أو أنكر وجود ال  ف�ة+ م�ن� ص� أو جحد صفة من صفات ال سبحانه وتعال أ�و� ص�

والقصود هنا جحد أي أنكر الصفة بدون تأويل أما من يتأول الصفة فتأول الصفات هذه معصية لكن 

ليست كفر إذا كانت بتأويل سائغ، كيف هذا؟ بعض التأويل تسعفه لغة العرب فمن تأول صفة من 
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صفات ال وهذا التأويل سائغ ف اللغة فإن هذا معصية وليس بكفر لن أهل السنة والماعة ل يكفرون

الشاعرة يكمون بطئهم و ل يكفرون العتزلة ويكمون بطئهم وبضللم لكن ل يقولون كفار، لاذا؟

لن من تأول تأويل يسوغ ف اللغة له مبر ف اللغة، مقبول ف اللغة وإن كان غي مقبول ف الشرع فإن 

هذا يعتب فسق ومعصية وليس بكفر لكن من تأول تأويل ليس له مسوغ ف اللغة فهذا تلعب ورد 

بلفظ الشريعة وهذا كفر مرج من اللة كالذين مثل ينكرون يوم القيامة وينكرون الج وينكرون الصلة 

ويفسرون الصلة بدعاء مشايهم مثل ويفسرون الج بقصد مشايهم أو قصد قبور أوليائهم وهكذا 

أي أ�و� ك�ت�اب+ا ينكرون شرع ال تبارك وتعال با ل يسوغ ف اللغة حت ف اللغة ل تسعفهم. قال الصنف:

امن رسل ال أ�و� ر�س�ول+ أنكر كتابا من كتب ال  د�ى من اللئكة الت أخب القرآن عنهمأ�و� م�ل�ك+ , أ�و� إ�ح�
م�ع+ا ع�ل�ي�ه�  م+ا ظ�اه�ر+ا م�ج� , أ�و� ح�ك� كوجوب الصلة، كتحري المر، كتحري الزنا، ا�ل�ع�ب�اد�ات� ا�ل�خ�م�س�

,كتحري الربا، قال:  ث�ة� أ�ي8ام� ف�إ�ن� ل�م� ي(�ت�ب�  ف كل هذه السائل الاضية يكفر، قال: ك�ف�ر� ت�ت�اب� ث�ل� ف(�ي�س�

ب�ل� ظ�اه�ر+ا هذا حكم الرتد يستتاب ثلثة أيام فإن ل يتب قتل. قال الصنف:ق�ت�ل�  أي ل تقبل  و�ل� ت(�ق�

التوبة ف الظاهر أي ف أحكام الدنيا، عندنا أربعة أصناف ل تقبل منهم التوبة ف الظاهر يعن ف الدنيا 

أما ف الخرة فإن كانوا صادقي ف توبتهم فهي مقبولة وال سبحانه وتعال يقبل توبة الذنب والعاصي 

ب�ل� ظ�اه�ر+ا م�م8ن� س�ب8 ا�لل8ه� أ�و� ر�س�ول�ه�,والكافر إل غي ذلك، قال الصنف:  يقولون سب ال  و�ل� ت(�ق�

وسب رسوله صلى ال عليه وسلم من كفر بذا فهذا ل يقبل منه الرجوع والتوبة ل تقبل منه ف الظاهر 

لكن ف الباطن إن كان صادقا ف توبته قبلت منه يعتبون أن هذا يقولون لعظم ذنبه ودللة فساد 

 أ�و� ت�ك�ر8ر�ت� ر�د8ت�ه�, و�ل� عقيدته فل تقبل منه تعظيما لق ال ولق رسوله صلى ال عليه وسلم ، قال:
� والنافق هو الذي يظهر السلم ويبطن الكفر فإذا ظهر لنا نفاقه وثبت عندنا انه منافق فعند م�ن� م�ن�اف�ق

ر�ذلك ل نقبل توبته لننا ل نأمن أن توبته نوع من النفاق، قال:   وهذا الرابع الساحر اكتب و�س�اح�

عندها الذي يكفر بسحره لن الساحر عندهم نوعان ساحر يكفر بسحره وساحر ل يكفر بسحره، 

فالذي يكفر بسحره يثلون له يقولون كالذي يركب الكنسة ويطي با والقصود به أي الذي يتقرب إل 
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الن ويعبد الن فهذا يكفر بسحره وأما الساحر الذي ل يكفر بسحره فهذا تعتب معصية إذا) هؤلء 

, قال الصنف:  الربعة على الذهب ل تصح توبتهم ف الدنيا. �ب�ة� م�ن� ك�ل7 ذ�ن�ب ب� ا�لت(8و� كيف تكونو�ت�ج�

ع� و�ن�د�م� و�ع�ز�م� أ�ن� ل� ي(�ع�ود� م�ع� ر�د7 م�ظ�ل�م�ة�التوبة؟ قال الصنف: : إ�ق�ل�  إذا) التوبة لا أربعة أركان:  و�ه�ي�

إقلع يعن ترك العصية، وندم على هذه العصية، وعزم على عدم العودة إل العصية، رد الظلمة إن 

و� كانت هذه العصية فيها ظلم للناس، أخذ أموال ناس فيدها، قال الصنف:  ل� م�ن� ن�ح� ل� ت�ح� ل� ا�س�
� يعن ليس من شروط صحة التوبة أن يستحل أن يطلب الل من اغتابه أو قذفه هذا ليس غ�ي�ب�ة� و�ق�ذ�ف

مطلوب ويعتبون أن مثل هذا فمن اغتاب شخصا تكون توبته على كلم الصنف بأن يقلع عن هذه 

الغيبة أو أن يندم وأن يعزم على عدم العود لكن ل يذهب ويطلب الل من صاحب هذه الغيبة فل 

شك أن هذا ليس هو الحوط فالحوط أن يطلب الل منه والسألة فيها نزاع ومن أهل العلم كما هو 

طريقة الصنف يقولون ل يطلب استحلل الغيبة والقذف لنه أحيانا إذا بلغت النسان أنك اغتبته أو 

قذفته قد توغر صدره وتسبب فتنة أشد من فتنة الذنب نفسه والعصية نفسها ويقولون التوبة القصد 

منها الصلح وليس الفساد فإذا كان سيتتب عليها إفساد تذهب إل شخص وتقول أنا قلت فيك 

كذا وكذا وكذا ولذا يرى كثي من أهل العلم وذكر ذلك ابن القيم أنه ل يذهب ول يطلب منه الل 

وإنا يكثر له الدعاء والستغفار. 

�ط�ع�م�ة� ك�ام� ال� أ�ح�
و�ك�ل  ط�ع�ام� ط�اه�ر� ل� م�ض�ر8ة� ف�يه�   انتقل الصنف عليه رحة ال إل أحكام الطعمة قال عليه رحة ال: 

ل  ل�ه� ال�ح� , و�أ�ص� ل� ، ما هي الطعمة؟ الراد بالطعمة كل ما يؤكل ويشرب إذا) حت الشروب يدخل ح�ل�
ف الطعمة، قال الصنف: وكل طعام طاهر هذا أول، ل مضرة فيه هذا الثان، حلل، الطعام اللل 
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هو الطاهر غي الضر وأصله الل أي أن كل شيء يؤكل إل ما جاء الدليل على تريه. انتقل الصنف 
س� عليه رحة ال إل ما يرم أكله، وسيذكر عشرة أشياء، نرقمها حت نضبطها، قال: " 1" و�ح�ر�م� ن�ج�

, و�م�ي�ت�ة�،فكل شيء نس يرم أكله مثل:  �رk قال: ك�د�م  وهذا مثال وقد يكون هناكك�س�مP" مثل: 2 "و�م�ض�
شيء ثان مضر غي السم يعن مثل الشياء الالية لريض السكر هذا أشبه بالسم بالنسبة له خاصة إذا 
كانت كمية السكر كبية أو الدهن لريض القلب أو اللح الكثي لريض الضغط يعن قد تكون بعض 
الطعمة حلل على الناس لكن ف حق هذا الشخص خطية فتحرم ف حقه، نقول ترم أي ما تيقنا أنه

ت�ر�س� ب�ن�اب�ه� يضر. الثالث:  ي(�و�ان� ب(�رP م�ا ي(�ف� " لن النب صلى ال عليه وسلم نى عن كل ذا ناب3"و�م�ن� ح�
د�, و�ث(�ع�ل�ب� و�اب�ن� آو�ى ل� ض�ب�ع�,من السباع وكل ذي ملب من الطي مثل:   الضبع ل ك�أ�س�د� و�ن�م�ر� و�ف(�ه�

يدخل ف هذا لن قوله ما يفتس بنابه سيدخل الضبع لول الستثناء لن الضبع ورد فيه حديث جابر 
ف الرخصة فيه وعن النب صلى ال عليه وسلم لا سئل عن الضبع هي صيد قال نعم فدل ذلك على أن
الضبع ل يدخل ول شك أن الضبع وإن كان ظاهره أنه مفتس فإذا ورد النص باستثنائه فقطعا أنه 
يتلف عن الفتسات الخرى ذوات النياب الرمة فقد ل نعلم وقد نعلم وقد يكون ف هذا إعجاز 
يكون طبيعة الضبع تتلف عن غيه وأهل العلم يبرون مبرات كثية بالنسبة للضبع يفرقون بي الضبع 
وغيه ويقولون الضبع ل يعدو وإنا يدافع إل غي ذلك لكن يكفينا ف هذا شيء واحد أن يثبت ذلك 
عن النب صلى ال عليه وسلم انتهى الوضوع فلست أنا مطالب ولست قادر على أن أعرف كل حكم 

ل�ب� ماذا وراءه من أسرار فقد أعرف وقد ل أعرف. قال:  يد� ب�م�خ�  ك�ع�ق�اب� و�ص�ق�ر�,"4"و�م�ن� ط�ي�ر� م�ا ي�ص�
ي�ف�  ,"5"و�م�ا ي�أ�ك�ل� ا�ل�ج� �م ر� و�ر�خ� ب�ث�ه� ا�ل�ع�ر�ب� ذ�و ا�ل�ي�س�ار�   ك�ن�س� ت�خ� ,"6"و�م�ا ت�س� �ف�ذ� ون�يص   ك�و�ط�و�اط� و�ق(�ن(�

ب(�غ�ل�"7"و�م�ا ت(+و�ل8د� م�ن� م�أ�ك�ول� و�غ�ي�ر�ه�   البغل يكون متولد من حصان وحار فالصان مأكول والمار  ك�
ف�د�ع� غي مأكول فيحرم لنه اختلط الرم بالباح.  قال: و�ى ض� ر� ك�ل ه� س� ي(�و�ان� ب�ح� س�اح�" 8" و�ي(�ب�اح� ح�  و�ت�م�

"9"�ي8ة " إذا) هذه العشرة الرمات. هل يوز أكل شيء من هذا الرم ولو ف بعض الحوال؟ 10 " و�ح�
 يب عليه أن يأكل الرم هذا ليدفع عنأ�ك�ل� و�ج�وب+ايعن إل أكل مرم و�م�ن� ا�ض�ط�ر8 نعم، قال الصنف: 

يعن يأكل من الرمات لكن إذا كان ليس عنده إل السم فل يأكل  م�ن� م�ح�ر8م� غ�ي�ر� س�مP نفسه اللك
لنه إنا يلجأ إل أكل الرم ليدفع عن نفسه اللك والسم ل يدفع اللك وإنا يلبه، يأكل وجوبا 
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  أي ما يبقى حياته فقط إذا) ل يأكل حت الشبع وإنا يأكل ما يقيم  م�ا ي�س�د  ر�م�ق�ه�مقدار ماذا؟ قال:
ل�م� م�س�اف�ر� ف�ي ق(�ر�ي�ة� أوده وينعه من التلف، قال الصنف:  ي�اف�ة� م�س� ل�م+ا ض� بالنسبة للضيافة و�ي(�ل�ز�م� م�س�

تب لكن بذه الشروط: أن تكون هذه الضيافة لسلم وليست لكافر، مسافر ليس مقيم إذا) ف داخل 
ل�ة�ليس ف مصر الدينة ل يب عليك أن تضيف أحد، قال ف قرية م+ا و�ل�ي(� ر�   ل زيادة  ل� م�ص�ر� ي(�و� ق�د�

ث�ة� أ�ي8ام�الواجب أن يضيفه قدر كفايته، قال: ك�ف�اي�ت�ه�   إذا) الضيافة للمسلمي ف القرى التازين و�ت�س�ن  ث�ل�
السافرين إذا مروا بقرية يب على أهل القرية أن يضيفوا هذا السلم التاز لن هذه تعتب أشبه بالضرورة
لنه إذا ل يضيف فالقرى ف العادة ليس فيها مطاعم ول فنادق ول أماكن يأوي فيها النسان بلف 
الدن.

ي(�و�ان� ك�ام� ذ�ك�اة� ال�ح� أ�ح�
ي(�و�ان� ي�ع�يش�  انتقل الصنف إل الذكاة، قال:  ما تستخبثه العرب ذوي اليسار أي ذوي الغن ل� ي(�ب�اح� ح�

لنه قد يكون بعض الناس موغل ف أمور مستقذرة يعن قد يأكل بعض الناس الشرات ويأكل كل 
 ل�شيء فل يقاس على هذا فهذا غي طبيعي لكن الناس الطبيعيي السويي أهل اليسار هم العبة، قال:

ات�ه�  و�ه� إ�ل8 ب�ذ�ك� ر� ج�ر�اد� و�ن�ح� ي(�و�ان� ي�ع�يش� ف�ي ا�ل�ب(�ر7 غ�ي(� نفهم من هذا أن حيوان البحر ل يتاج إل ي(�ب�اح� ح�
ذكاة، وحيوان الب يقول الصل أنه يتاج إل ذكاة، إل الراد وما شابه الراد، ما الذي يشبه الراد؟ 
"أحلت لنا ميتتان ودمان" قال: السمك هذا حيوان بر والراد حيوان بر ونوه يعن ما كان من اليوان 
ليس فيه دم إذا) ليس لا نفس تسيل فيلحق بالراد. إذا) حيوان الب يب تذكيته ل يل إل بالذكاة إل 
إذا كان جراد أو شيء ليس له دم تسيل فهذا ل تب ذكاته لكن ما كان فيه دم تسيل ل يؤكل إل 

و�ش�ر�وط�ه�ا بالذكاة وهذا الكلم ف حيوان الب أما حيوان البحر ليس فيه ذكاة مطلقا. قال الصنف: 
أي شروط الذكاة، هذه الشروط شرط ف الذابح أن يكون أهل للذبح وهو العاقل الميز صاحبأ�ر�ب(�ع�ة�: 
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ن� ذ�اب�ح� الدين يعن إما مسلم أو كتاب وما سوى ذلك ل تصح ذبيحته هذا الول إذا) قال:  " أي 1"ك�و�
ي(7ز+ا و�ل�و� ك�ت�اب�ي.اأهلية الذابح   ثلثة شروط عاقل، ميز، صاحب دين والدين الذي نشتطه ونقبلهع�اق�ل+ م�م�

ل�ة�,السلم أو النصرانية أو اليهودية، الثان:   إذا) الشرط الول ف الذابح أهليته، الشرط الثان اللة و�ال�
ن7  أي كل آلة حادةو�ه�ي� ك�ل  م�ح�د8د�الت يستعملها، ما هي اللة الت تصح ف الذكاة؟ قال:  ر� س�  غ�ي(�

 ,�إل السن والظفر لن النب صلى ال عليه وسلم  نى عن ذلك وقال: "وما أنر دم فكل ليس و�ظ�ف�ر
 السن والظفر" فنهى عن السن والظفر. الشرط الثالث: وهو شرط ف البهيمة، ما يقطع منها، قال:

 � وها عرقان ف وس�ن8 قطع� الو�د�ج�ين�واللقوم مرى النفس والريء مرى الطعام و�ق�ط�ع� ح�ل�ق�وم� و�م�ر�يء
العنق ييطان بالعنق يقال هذه الوداج يسن قطعها ول يب وأهل العلم لم خلف منهم من يوجب 
قطع الربع لن الذي ف الرقبة هي أربعة العرقان هؤلء الودجان واللقوم والريء فبعضهم يشتط قطع 
الربعة وبعضهم يشتط قطع الثني فقط وبعضهم يشتط قطع ثلثة من هذه الربعة والذهب أنه 
يشتط قطع اللقوم والريء وما سوى ذلك فيسن قطعه، تفرع الن الصنف لا جاء عند اللقوم 
والريء قال أحيانا بعض اليوان ل نقدر قطع حلقومه ومريئه كأن يكون مثل هارب أو وقع ف بئر أو 

ز� عنه كواقع فى بئر�، ومتوحش� ومتردPكذا فماذا نفعل؟ قال:  يكفي  أي ساقط ف حفرة وما ع�ج�
 إذا) إذا تعذر قطع اللقوم والريء فينوب عنه الرح ف أي مكان ننهر الدم من أي جرح�ه� حيث� كان

يعن أنت ترحه ف أي مكان فلما جرحته أنت أصبته وغيك أصابه فهل يل فإ�ن أعانه غير�ه مكان 
هذا؟ إذا) اليوان الذي أنت متمكن منه تقطع حلقومه ومريئه هذا حلل لكن حيوان هرب منك فرميته 
فوجدته ساقط ف الاء فالن احتمال يكون مات من رميك واحتمال يكون مات من الغرق هذا معن 

ه� في الماء ونحوه لم يحلقول الصنف:   أو مثل كهذا البعي فرميته فإ�ن أعانه غير�ه ككون رأس�
وجرحته فسقط من مكان مرتفع فل تدري مات بالسقوط أم مات بالرح هذا فإذا اشتبه ل يوز ول 

 أي بالذبح، قال: ﴿عند تحريك� يد�ه�" 4"وقول بسم ال� يل. الشرط الرابع: هو قول بسم ال، قال: 
لو نسي النسان فلم يسمي تل  وتسق�ط� سهوا+ ل جهل+ ول تأكلوا ما ل يذكر اسم ال عليه﴾، قال:

الذبيحة يقول ل جهل أما إذا كان يهل فإنه ل تسقط فتسقط التسمية سهوا وهذا مروي عن ابن 
 إذا) من ترك التسمية أصبح كما ذكر الصنف شرط من الشروط معناه ل تل الذبيحة إل tعباس 

                                 يييشرح  أخصر المختصرات
 يييييي يي ييييي يي ييي ييييي



شرح  أخصر المختصرات

بالتسمية لكن إذا نسي النسان تل ويتساهل فيها لكن إذا جهل ينبغي أن يعرف أحكام الذبح قبل 
ه� بذكاة� أ�م7ه�أن يذبح. قال الصنف:   إذا) ذكاة الني هي ذكاة الم فإذا وذكاة جنين� خرج ميتا+ ونحو�

ذبنا الم فوجدنا الني ف البطن حي نذكيه وإذا وجدناه ميت نقول ذكاة الم هي ذكاة للم 
و�ك�ر�ه�ت�وللجني. هناك أشياء مكروهات ف الذبح، ما هي؟ ذكر الن خسة مكروهات، قال الصنف: 

 �ال8ة  يكره أن يد اللة و�ح�د ه�ا ب�ح�ض�ر�ة� م�ذ�كPى,أي غي حادة لن اليوان يتعذب بذلك، قال: ب�آل�ة� ك�
ر� ع�ن�ق� ق(�ب�ل� ز�ه�وق�قبل زهوق الروح  "3" و�س�ل�خ�, بضرة اليوان يراه، قال: م� ل�ب(�ي�ع� الروحو�ك�س� , و�ن(�ف�خ� ل�ح�

هذا مكروه لنه قد يكون فيه غش قد ينخدع النسان ويظن أن هذه الذبيحة سينة وهي ليست كذلك 
وإن قصد هذا الغش فهذا يكون حرام لكن القصد أنه لو فعل ذلك وليس ف قصده الغش فإن هذا 

ل�ة� الفعل مكروه لنه قد يغش به الشتي. هناك سنن ف الذبح، قال: يه�ه� إ�ل�ى ا�ل�ق�ب(� هذا الول و�س�ن8 ت(�و�ج�
�ي�س�ر�,  ق7ه� ال� ليسهل على الذابح أن يذبح باليمن لكن لو جعله على الين يعسر عليه أن يذبح ع�ل�ى ش�

ب�ير�أن يرفق باليوان ل يؤذيه ول يؤله، و�ر�ف�ق� ب�ه�, باليد اليمن، قال:   ال أكب.و�ت�ك�

ك�ام� الص8ي�د� أ�ح�

  انتقل الصنف إل أحكام الصيد وأحكام الصيد تشبه أحكام الذكاة، تعريف الذكاة: ذبح حيوان برى 

(لن البحري ل يذكى) مباح مقدور عليه (لن غي القدور عليه ما يذكى وإنا يرمى وهو ف أي مكان)

قال بقطع حلقوم ومريء. تعريف الصيد: اقتناص حيوان حلل، أما اقتناص اليوان الرم فهذا ليس 

بصيد فلو رمى كلب أو خنزير ل يعتب صيد، متوحش لنه لو كان أهلي هذا ل يعتب صيد فهذا يذكى 

فالصيد يكون للحيوان التوحش والذكاة تكون للحيوانات الهلية كالبل والبقر والغنم قال: حيوان 

بدأ ببيانا�لص8ي�د� م�ب�اح�, متوحش غي مقدور عليه ول ملوك هذا ل يذبح لنه ملك للغي. قال الصنف: 
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 الشروط تتشابه مع ما سبق الن سنقيس على ما سبق، قال: و�ش�ر�وط�ه� أ�ر�ب(�ع�ة�:حكم الصيد أنه مباح 

 ,�ل� ذ�ك�اة ل�ة�, " أي عاقل، ميز، مسلم أو كتاب، الثان: قال: 1"ك�و�ن� ص�ائ�د� م�ن� أ�ه� هنا اللة آلتان و�ال�

الادة لكن طبعا بدون تذكية ستكون بالرمي أن يرميه بآلة حادة أو حيوان إما كلب يسعى ف الرض 

أو طي. إذا) اللة ف الصيد، هل هي اللة ف الذكاة أم هي وزيادة؟ هي وزيادة هناك اللة الادة وهنا 

ل�ة�,الادة ونضيف إليها اليوان سواء كان كلبا أو كان طيا اليوان العلم الارح، إذا) قال:   ث قال: و�ال�
�وهو إما طي وإما كلب، كيف نعرف أن هذا الكلب معلم؟ يقول: , أ�و� ج�ار�ح� م�ع�ل8م�  "أ"و�ه�ي� آل�ة� ذ�ك�اة

, و�إ�ذ�ا أ�م�س�ك� ل�م� ي�أ�ك�ل�, ر� ز� إ�ذ�ا ز�ج� ز�ج� ل�, وي(�ن(� ل� إ�ذ�ا أ�ر�س� ت(�ر�س�  إذا) الكلب الذي يكن أن و�ه�و� أ�ن� ي�س�

تصيد به يشتط فيه أن يكون معلم ويثبت كونه معلم بذه الثلثة شروط أنه إذا أرسلته يذهب وإذا 

زجرته ورددته يرجع وإذا صاد ل يأكله وإنا يقتل ويسك فهذا هو العلم من الكلب فإن صدت بكلب

هذه صفته: إذا أرسلته يذهب، وإذا دعوته يرجع، وإذا قتل ل يأكل فهذا الكلب معلم يوز أن تأكل ما

صاده، والطي كيف يكون معلم؟ الطي معلم بنفس الشروط بل أقل إذا أرسل يذهب وإذا دعي يرجع 

أما قضية الكل فل فإن الطي ل يتعلم أن ل يأكل فلبد إذا قتل يأكل ول نستطيع أن نعلمه عدم 

الكل إذا) لو أن الكلب أكل هذا معناه أنه غي معلم معناه أنه أكل لنفسه وأما الطي إن أكل فل يضر

 يعتب ل بأس هو معلم أهم شيء أنه يرسل أو يستسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر. الشرط الثالث:
ا, أي اللة و�إ�ر�س�ال�ه�ا د+  يعن لو انفلتت الرصاصة من البندقية فأصابت أو انفلت الكلب بنفسه ق�اص�

بدون ما ترسله فهل هذا يعتب صيد؟ ل فلو انطلقت الرصاصة بدون قصد فأصابت صيد فل يعتب صيد

ت(�ر�س�ل� ج�ار�ح� لنه ل يرسل أو الكلب انطلق من نفسه بدون أن ترسله، ا, ف(�ل�و� اس� د+  و�إ�ر�س�ال�ه�ا ق�اص�

ل8 ا ل�م� ي�ح� ه� ف(�ق�ت�ل� ص�ي�د+  لاذا ل يل؟ لن هناك شرط اختل وهو قصد الرسال لكن هنا فيه صورة ب�ن(�ف�س�

يعن يكن أننا نتنبه لا وهي يقولون لو أن الكلب انطلق خلف الصيد فزجرته أو حثثته على السعي فزاد

فالن يوز لك أن تأكل لن زاد ف سعيه معناه أنك أنت الرسل له لكن السألة الت يذكرها الصنف 

ي�ة� ع�ن�د� ر�م�ي� أ�و� إ�ر�س�ال� و�ل� يقصد با إذا كان انطلق من نفسه وقتل فل. الشرط الرابع: قال:  م� و�الت8س�
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 , �ق�ط� ب�ح�ال اختلفت التسمية هنا عن التسمية هناك فهناك تسقط بال النسيان وهنا ل تسقط، ت�س�

اقال:  ب�ير� م�ع�ه� ا, أ�و�  أي مع التسمية وكذلك هناك التكبي سنة. قال الصنف: و�س�ن8 ت�ك� و�م�ن� أ�ع�ت�ق� ص�ي�د+
ر�ه� ل�م� ي(�ز�ل� م�ل�ك�ه� ع�ن�ه�  ذكره ابن حزم إجاعا، قال ابن حزم هذا هو الجاع.أ�ر�س�ل� ب�ع�ير+ا أ�و� غ�ي(�

�ي�م�ان� ب�اب� ال�

 قال الصنف: باب اليان، تعريف اليان: (وهو توكيد الكم اللوف عليه بذكر معظم على وجه 

مصوص) الن لا يقول إنسان وال لقد ذهبت فهو يؤكد الكلم الذي قاله بشيء معظم وهو ال 

ر�م� ب�غ�ي�ر� الل8ه�سبحانه وتعال وله صيغة مصوصة وهي صيغة اليمي. قال الصنف:  أي ترم , "1"ت�ح�

ف�ة� م�ن� اليان بغي ال تبارك وتعال فمعن هذا أنا تل بال سبحانه وتعال إذا) ترم بغي ال  أ�و� ص�
ف�ات�ه�,  , ف�م�ن� ح�ل�ف� "3"أ�و� ا�ل�ق�ر�آن�إذا) ما الذي يوز اللف به؟ اللف بال أو صفة من صفاته ص�

 حنث أي خالف اليمي فإن حلف على التك فالنث يكون بالفعل وإن و�ح�ن�ث� و�ج�ب�ت� ع�ل�ي�ه� ال�ك�ف8ار�ة�

ا أ�ر�ب(�ع�ة� ش�ر�وط�حلف على الفعل يكون النث بالتك. قال الصنف:  : أي وجوب الكفارة قال:و�ل�و�ج�وب�ه�
يعن عندما قال وال قصد اليمي فهذا حلف لكن لو ل يقصد اليمي يسمى , "1"ق�ص�د� ع�ق�د� ال�ي�م�ين�

ن(�ه�ا ع�ل�ى يي لغو ل تنبن عليه الكفارة وهو ليس بحمود والول أن النسان ل يتعود هذا، قال:  و�ك�و�
�ب�ل ت(�ق� " إذا) يقصد يي على مستقبل فلو كانت على ماضي فهذا ليست منعقد لنه إما أن يكون2 "م�س�

ن(�ه�ا يينه صادق فيها أو كاذب فإن كان صادقا فهو يي بر وإن كان كاذبا فهو يي غموس. قال:  و�ك�و�
ا ب�ه� و�ه�ي� ا�ل�غ�م�وس�  ع�ق�د� ع�ل�ى م�اض� ك�اذ�ب+ا ع�ال�م+ , ف�ل� ت(�ن(� �ب�ل ت(�ق� إذا) قوله: (فل تنعقد على ماض) ع�ل�ى م�س�

هذا تعريف لليمي الغموس. 
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ق�ص�د� ع�ق�د�  أي وجوب الكفارة, الول قال: و�ل�و�ج�وب�ه�ا أ�ر�ب(�ع�ة� ش�ر�وط�   شروط اليان: قال الصنف: 
 وأخرجنا بذا يي اللغو اليمي الذي يري على اللسان بغي قصد, ل وال , بل وال بدون أن ال�ي�م�ين�

يقصد اليمي فهذا ليس له حكم اليمي وليس فيه كفارة, فاليان ثلثة أيان منعقدة وهي هذه الت 
نذكر شروطها ويي اللغو وهذه الت ل يقصد با يي أصل وليس فيها كفارة وهي مباحة ل ينبن عليها
الث والثالثة هي يي الغموس وهي اليمي الكاذبة على الشيء الاضي فالكذب يكون على الاضي 

ن(�ه�ا ع�ل�ى وليس على الستقبل واليمي الغموس ليس فيها كفارة لكنها معصية تتاج إل توبة. قال:  و�ك�و�
�ب�ل ت(�ق�  وهذا الثان فالنعقدة لبد أن تكون على مستقبل كقولك وال سآت غدا, وال سأعطيك ف م�س�

ع�ق�د� ع�ل�ى م�اض� ك�اذ�ب+ا ع�ال�م+ا ب�ه� و�ه�ي� ا�ل�غ�م�وس�الغد فهذا مستقبل. قال:   اليمي على شيء ماض ف�ل� ت(�ن(�
إن كان صادقا فاليمي صحيحة وليس لا كفارة ول شيء, وإن كان كاذبا فهذه الغموس, وإن كان على
شيء ماض مالف للواقع ناسيا قال وال ما ذهبت وهو كان قد ذهب ناسيا فليست غموس فالغموس 
أن يكون كاذبا عالا أما إن كان كاذبا غي عالا, ناسيا مثل فل نسميها غموس. فاليمي على ما مضى
على ثلثة أحوال يي صادقة أو يي على ما مضى كاذبة بعلم أو كاذبة بغي علم كالنسيان فالغموس 

ه� ف(�ي�ب�ين� من هذه الثلث الكاذب العال فهذا غموس وكلها ليس فيها كفارة. قال:  ق� ن(�ف�س� د� و�ل� ظ�ان.ا ص�
ف�ه� ل� يل� وهذه أيضا ليس فيها كفارة يقول: ب�خ� ت�ح�  كيف؟ يعلق النث على فعل و�ل� ع�ل�ى ف�ع�ل� م�س�

مستحيل ول يستطيع أحد أن يفعل الستحيل فهو لن يفعل فلن ينث كأن يقول إن فعلت الستحيل 
ت�ار+اسأكفر, وال إن طرت إل السماء فعلي كفارة وهو لن يطي إل السماء. قال:   و�ك�و�ن� ح�ال�ف� م�خ�

هذا الثالث الختيار أي لا حلف حلف باختياره ول يكن مكرها فهل يكفر من أجل هذه اليمي؟ ل 
ر�ه� أ�و� ج�اه�ل� أ�و� يكفر. الرابع:  ر� م�ك� ن�ث�ه� ب�ف�ع�ل م�ا ح�ل�ف� ع�ل�ى ت(�ر�ك�ه� أ�و� ت(�ر�ك� م�ا ح�ل�ف� ع�ل�ى ف�ع�ل�ه� غ�ي(� و�ح�

� بشرط أن يكون غي مكره أو جاهل أو ناس النث متارا عالا ذاكرا. نكرر: ما هي شروط ن�اس
الكفارة؟ قصد اليمي,فإذا ل يقصد اليمي فل كفارة, والثان على أمر مستقبل فإن كانت على أمر 
ماض فتكون إما غموس أو صحيحة أو ناس فليس فيها كفارة, وكون الالف متارا ول يبه أحد, 
والرابع النث أي الخالفة أنه لو حلف على مستقبل وكان متارا وعالا ولا حلف نفذ الذي حلف عليه
فهل هناك كفارة؟ ل, إنا الكفارة إذا خنث وخالف اليمي, والنث له شروط, فلو أنه خالف يينه 

                                 يييشرح  أخصر المختصرات
 يييييي يي ييييي يي ييي ييييي



شرح  أخصر المختصرات

ر�وه� أ�و� مكرها فل كفارة وكذلك الاهل والناسي. قال: ر�ه� ب�رk إ�ذ�ا ك�ان�ت� ع�ل�ى ف�ع�ل� م�ك� ن�ث� و�ي�ك�  و�ي�س�ن  ح�
ه� س� س�ه� ب�ع�ك� , و�ع�ك� � ما هو الفضل أن يب بيمينه أو أن ينث؟ ينث, إذا حلف على ترك ت(�ر�ك� م�ن�د�وب

ه�السنة فالفضل أن ينث, قال:  س� س�ه� ب�ع�ك�  أي يكره النث إذا كانت على فعل مندوب فلو و�ع�ك�
ب� إ�ن� ك�ان�ت� ع�ل�ى ف�ع�ل� حلف أن يفعل السنة فالفضل أن يب ويكون النث هنا مكروه, قال:  و�ي�ج�

� أي يب النث إن كانت اليمي على فعل مرم فلو حلف أن يفعل الرم فهنا يب عليه أن م�ح�ر8م
ه�ينث وأن يالف اليمي ويكفر, قال:  س� س�ه� ب�ع�ك� , و�ع�ك� �ب  أي ويب الب إن كانت أ�و� ت(�ر�ك� و�اج�

اليمي على فعل واجب, فلو حلف أن يفعل واجبا فما هو حكم النث هنا؟ حرام, والب يكون واجبا.
ر�م�قال:  ر� ز�و�ج�ة� ل�م� ي�ح� ل+ غ�ي(�  إذا حرم شيء من أحد و�ع�ل�ي�ه� ك�ف8ار�ة� ي�م�ين� إ�ن� ف(�ع�ل�ه� و�إ�ن� ح�ر8م� أ�م�ت�ه� أ�و� ح�ل�

الثني إما زوجة أو شيء ثان غي الزوجة, فإن حرم الزوجة فماذا نقول يي أم ظهار؟ ظهار, وإن حرم 
غي الزوجة على نفسه فما الكم؟ الكم أول ل ترم كأن قال الاء علي حرام أو حرم الطعام فل يرم, 
فإن شرب الاء أو أكل الطعام فعليه كفارة يي, لي شيء؟ بالتحري فمعناه أن التحري يقوم مقام 

ن�ث�اليمي. قال:  ب� ف(�و�ر+ا ب�ح� ر�ة� م�س�اك�ين� أ�و�  أي الكفارة, وما هي؟ و�ت�ج� ا ب(�ي�ن� إ�ط�ع�ام� ع�ش� ي(8ر� ف�يه� و�ي�خ�
�ة� ف(�ر�ض ح  ب�ه�ا ص�ل� ة+ ت�ص� و� و�ت�ه�م� ك�س�  معناه إذا كسا رجل أعطاه شيء يغطي ما بي السرة والركبة مع ك�س�

أحد العاتقي وإذا كان سيكسو امرأة فيعطيها ما يغطيها كلها إل وجهها فهذا الذي يب ف الصلة. 
ث�ة� أ�ي8ام� إذا) يي ف الكفارة بي إطعام عشرة مساكي  ن�ة�, ف�إ�ن� ع�ج�ز� ك�ف�ط�ر�ة� ص�ام� ث�ل� م� أ�و� ع�ت�ق� ر�ق(�ب�ة� م�ؤ�

� يعن مثل الذي يعجز ف الفطرة, ومن هو الذي يعجز ف الفطرة؟ هو الذي ليس عنده طعام م�ت�ت�اب�ع�ة
أولده فليس عنده إل طعام نفسه وأولده فهذا هو الذي نعتبه عجزا لكن لو زاد عنده صاعا واحدا فل
تسقط عنه الفطرة وكذلك هنا إذا ل يكن عنده شيئا إل طعامه وطعام الولد فعند ذلك ينتقل إل 
صيام ثلثة أيام متتابعة.
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ن�ى ي�م�ين� ع�ل�ى ال�ع�ر�ف�  قال:   يقصد ليس اللغة فتبن اليان على أعراف الناس وليس على لغة و�م�ب(�
ا ل�ف�ظ�ه�-العرب  ت�م�ل�ه� ا إ�ل�ى ن�ي8ة� ح�ال�ف� ل�ي�س� ظ�ال�م+ا -إ�ن� ا�ح�  بشرط أن يكون الالف ليس و�ي(�ر�ج�ع� ف�يه�

ن�ي8ت�ه� ب�ب�ن�اء� و�س�ق�ف� ا�لس8م�اء�ظالا واللفظ يتمل ما يقول فيحتمل النية مثل   فلو فال وال بت البارحة ك�
تت بناء أو تت سقف وهو نام ف الصحراء ويقصد بقوله بناء ويقصد بقوله سقف يقصد السماء 

-4-التعيي، 3-السبب، 2- النية، 1فتصح هذه النية لن اللفظ يتمل, مرجع اليمي بذا التتيب:
-القيقة اللغوية.6-القيقة العرفية، 5القيقة الشرعية، 

  نشرع ف شرح هذا الكلم لن الصنف هنا لا قال مبن اليمي على العرف ويرجع فيها إل النية ل 
يفصلها تفصيل واضحا بل أجلها: فمرجع اليمي إل هذه الستة بالتتيب, فأول ما نفسر اليمي نفسره
بنية الالف, ماذا تقصد بيمينك؟ قال وال ل آكل الطعام, فنقول ماذا تقصد بالطعام فقال اللحم فإذا) 
هذه نيته فنفسره با, فإذا قال ما عندي نية سنتحول إل السبب فنقول ما هو السبب الذي جعلك 
تلف؟ فقال أكلت عند فلن فعين فحلفت أل آكل فنفسر يينه بذا السبب فنقول يينك معناه أنك
حلفت أل تأكل الطعام عند فلن, فإذا قال ليس عندي سبب, فنلجأ إل التعيي فنقول هل ف لفظه 
تعيي شيء معي فهل قال وال ل آكل هذا الطعام فإذا قال كذلك فينحصر التحري على هذا الطعام, 
وإن أكل غيه فل بأس وغن أكل هذا الطعام تلزمه الكفارة, هب أنه ل يعي فنلجأ إل القيقة الشرعية
فهل الطعام له حقيقة شرعية ؟ ليس له حقيقة شرعية, لكن لو قال وال لصلي فنفسر الصلة هنا 
بالصلة الشرعية فأقل شيء يصلي ركعتي لكن لو قال طعام فليس له معن شرعي فننتقل إل العن 
العرف فننظر ما هو الذي يسمى طعاما ف العرف فنمنعه منه فنقول أنت حلفت أل تأكل كذا, فنقيد 
يينه بذا, فإذا كان الطعام ف عرفه مقصورا على البوب أي الب والذرة القمح و..فإذا أكل اللحم فل 
شيء عليه وإن أكل البوب فيكفر, فإذا كانت العبارة الت أطلقها ليس لا معن عرفيا فعندئذ نلجأ إل 
تفسي هذه العبارة بلغة العرب. إذا) نبدأ بالنية ث السبب الذي هيج اليمي ث إذا ل يوجد ننتقل إل 
التعيي إن كان اللفظ معينا فإن ل يكن اللفظ معينا انتقلنا إل تفسي اللفظ بالقيقة الشرعية كما لو 
قال وال لصومن أو لصلي فنفسر الصيام بالمساك الذي هو الصيام الشرعي فإن ل يكن هناك 
حقيقة شرعية انتقلنا إل القيقة العرفية فإن ل تكن رجعنا إل القيقة اللغوية.
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ر� الن8ذ�

  تعريف النذر: إلزام مكلف متارا نفسه أمرا غي لزم بأصل الشرع , فالختار خرج به الكره, والكلف 
البالغ العاقل بأمر ليس واجب عليه بأصل الشرع, قال ل على نذر أن أتصدق بائة ر فهل الائة ر 

ر�وه�واجبة عليه بأصل الشرع, ل, بل هو الذي ألزم نفسه بذلك. قال:  ر� م�ك�  وجاء ف الديث أنه الن8ذ�
ح  إ�ل8 م�ن� م�ك�ل8ف�ل يرد شيئا وقال إنه ل يأت بي وإنا يستخرج به من البخيل. قال:   فلو جاء و�ل� ي�ص�

الطفل الصغي وقال ل علي نذر أن أصوم فنقول هذا ليس بنذر, وكذا النون ل يصح نذره. قال: 
�ت8ة� أ�ن(�و�اع ع�ق�د� س� ا انتبه لذه النواع من النذر: الول قال: و�ال�م�ن(� ال�م�ط�ل�ق�: ك(�: ل�ل8ه� ع�ل�ي8 ن�ذ�ر� إ�ن� ف(�ع�ل�ت� ك�ذ�

ل ينو شيء, قاله هكذا بذا اللفظ ل علي نذر, إذا) ما هو هذا النذر؟! ل ندري, هو ل يقل و�ل� ن�ي8ة�, 
ف�ك�ف8ار�ة�ل علي صوم أو صلة أو صدقة ل يدد وإنا تركها مطلقة فنسميه نذرا مطلقا فما الذي يلزمه؟ 

 إذا كان النذر مطلقا كأن قال ل علي نذر إن خرجت إل السوق فخرج فيكفر كفارة ي�م�ين� إ�ن� ف(�ع�ل�ه�
ن�ع� (و�ه�و�  أي الصومة وعرفه بقوله: الث8ان�ي: ن�ذ�ر� ل�ج�اج� و�غ�ض�ب�يي. قال:  د� ال�م� ت(�ع�ل�يق�ه� ب�ش�ر�ط� ي(�ق�ص�

ل� ع�ل�ي�ه� ن�ه� أ�و� ال�ح�م� ) نذر الغضب أو الصومة أحيانا يكون الغرض منه الفعل أو ترك الفعل كأن يقول م�
ل علي صوم يوم إن فعلت كذا فإذا) هو يريد أن ينع نفسه, أو يقول ل علي صدقة بألف ر إن ل 

اأفعل كذا فمعناه يريد أن يث نفسه على الفعل ومثل الصنف بقوله:  ي(8ر�  كإن� ك�ل8م�ت�ك� ف(�ع�ل�ي8 ك�ذ� ف(�ي�خ�
� كأن قال إن خرجت للسوق فعلي كذا فنقول إما أل ترج إل السوق أو ترج ب(�ي�ن� ف�ع�ل�ه� و�ك�ف8ار�ة� ي�م�ين

إل السوق وتكفر كفارة يي, ول نلزمه بالصوم الذي قاله لنه ل ينو الصوم وإنا نوى النذر, نوى النع.
ر� م�ب�اح�قال:  : ن�ذ�  شخص يقول ل علي أن ألبس ثوبا أو أطعم فلنا, أو ل علي أن آكل كذا ا�لث8ال�ث�

ي(8ر� أ�ي�ض+افهذه مباحات. قال:  ب�ي, ف(�ي�خ�  بي الفعل وبي كفارة اليمي. قال: ك�ل�ل8ه� ع�ل�ي8 أ�ن� أ�ل�ب�س� ث(�و�
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ل�ى ف�ير� أ�و� و�ه� ف�الت8ك� ق� و�ن�ح� ر�وه� ك�ط�ل� ر� م�ك�  كلله علي أن أطلق فنقول إذا ل يطلق فيلزمه كفارة ا�لر8اب�ع�: ن�ذ�
يي فهو مي بي الفعل أو يكفر كفارة يي فالتكفي أول هذا الول.

   فعندنا الن أربعة: الول الطلق وفيه كفارة يي مطلقا, والثان اللجاج والغضب: فيخي بي الفعل أو
يكفر, والباح يي بي الفعل أو يكفر والرابع الكروه إما أن يفعل أو يكفر لكن التكفي أول ول يقع ف

ف�ير�الكروه. قال:  ب� الت8ك� ر�م� ا�ل�و�ف�اء� و�ي�ج� ر�, ف(�ي�ح� ي�ة�, ك�ش�ر�ب� خ�م� : ن�ذ�ر� م�ع�ص�  فل نيه بي الفعلا�ل�خ�ام�س�
أو التكفي بل يلزمه التكفي. فكل ما سبق يي بي الفعل أو تكفي كفارة يي إل الطلق, وإل الرم. 

ي�ام� و�اع�ت�ك�اف� ب�ق�ص�د� الت(8ق�ر ب� م�ط�ل�ق+اقال:  ة� و�ص� : ن�ذ�ر� ت(�ب(�ر ر�, ك�ص�ل�  كأن يقول إنسان ل علي ا�لس8اد�س�
ك�إن�  كـ: إن جاء فلن فلله علي أن أصوم غدا  أ�و� م�ع�ل8ق+ا ب�ش�ر�ط�أن أصوم إذا فهذا قصد التقرب مطلقا

ا ف(�ي(�ل�ز�م� ا�ل�و�ف�اء� ب�ه� ي ف�ل�ل8ه� ع�ل�ي8 ك�ذ�  فهذا ل نيه بكفارة يي أو .. لكن ما سبق يكن أنش�ف�ا الل8ه� م�ر�يض�
يكفر كفارة يي أو أن يفعل. إذا) مطلقا أو معلقا ويب فيه الوفاء. وكل هذا مكروه فإن أراد أن بفعل 

قال ل علي أن أتصدق بكل مال, و�م�ن� ن�ذ�ر� الص8د�ق�ة� ب�ك�ل7 م�ال�ه� فليفعل ول يضيق على نفسه. قال: 
ز�ه� ث(�ل�ث�ه�فما الذي يزئه؟ قال   أن يتصدق بثلث الال ويستدلون لذلك بديث أب لبابة لا تاب نذر أ�ج�

أن يرج من كل ماله فالنب صلى ال عليه وسلم قال يزئ عنك الثلث فمن نذر الصدقة بكل ماله إذا 
ه�: ل�ز�م�ه� الت8ت�اب�ع�أخرج الثلث كفاه, قال:  و� ر� و�ن�ح� م� ش�ه�  إذا قال ل علي أن أصوم شهرا فهل يصوم أ�و� ص�و�

 يعن ل إن قال ل علي أن أصوم ثلثي ل� إ�ن� ن�ذ�ر� أ�ي8ام+ا م�ع�د�ود�ة+ثلثي يوما مفرقة؟ ل, بل متتابعة 
و�س�ن8 ا�ل�و�ف�اء� ب�ال�و�ع�د�, يوم, فلو قال شهرا فيلزمه التتابع , أو قال ثلثي يوما فل يلزمه التتابع. قال: 

�ن�اء ت�ث(�  الوفاء بالوعد سنة وحرم الوعد بدون أن يقول إن شاء ال قال تعال: ﴿ ول تقولن و�ح�ر�م� ب�ل� اس�
لشيء إن فاعل ذلك غدا إل أن يشاء ال ﴾ إذا) يرم على النسان أن يعد إل أن يقول إن شاء ال 
فيجب عليه أن يقول إن شاء ال, واللصة: الوفاء بالوعد حكمه أنه سنة وليس بواجب وقول إن شاء
ال ف الوعد واجب.

ك�ت�اب� ال�ق�ض�اء�
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  تعريف القضاء: تبي الكم الشرعي واللزام به, والفرق بي القضاء وبي الفتوى أن الفتوى هي تبي 
و�ه�و� الكم الشرعي فقط لكن ليس فيها إلزام فالفت ل يلزمك لكن القاضي يلزمك ف حكمه. قال: 

م�ام�ة�  يعن إذا قام به البعض وكفى سقط عن لباقي, كالمامة يعن وجود إمام ف(�ر�ض� ك�ف�اي�ة� ك�ال��
ي+اللمسلمي هو فرض كفاية, قال:  م�ام� ب�ك�ل7 إ�ق�ل�يم� ق�اض�  فمن الذي يعي القاضي؟ المام ,ف(�ي(�ن�ص�ب� ال��

د� ع�ل�م+ا و�و�ر�ع+اوهذا مرده بسب الاجة  ت�ار� أ�ف�ض�ل� م�ن� ي�ج� و�ي�أ�م�ر�ه�  ول شك أن هذا هو الول, و�ي�خ�
ل� ي�ة� ح�ك�م� ع�ام8ة+  فكل هذه آداب. قال: ب�الت(8ق�و�ى و�ت�ح�ر7ي ال�ع�د� يقول أن الاكم أو القاضي إذاو�ت�ف�يد� و�ل�

كان تعيي القاضي حاكما عاما أي قاضيا عاما فليس خاصا ف جزء معي فليس قاضيا ف النكحة 
 أي اللفات بي ف�ص�ل� ال�ح�ك�وم�ة�فقط أو الموال فقط, فإذا كانت وليته عامة فماذا تفيد؟ قال: 

ذ� ال�ح�ق7 و�د�ف(�ع�ه� إ�ل�ى ر�ب7ه�الناس,  ن�ون�  أي صاحبه فهذا من عمل القاضي, و�أ�خ� و�الن8ظ�ر� ف�ي م�ال� ي�ت�يم� و�م�ج�
� فالنظر ف أموال اليتام وتولية النظار عليهم أو منون فيول عليه ناظرا أو غائبا فهذا دور و�س�ف�يه� و�غ�ائ�ب
 أي النظر ف الوقاف الوجودة ف البلد الذي هو فيه وتت وليته, فالوقاف و�و�ق�ف� ع�م�ل�ه�القاضي 

الوجودة يكون هو أيضا مسئول عنها بتعيي النظار ويتحقق بأنا تسي بسي صحيح وأنا تنفذ بسب 
ر�ي� ع�ل�ى ش�ر�ط�ه�شروط الواقفي   يعن ليجري هذا الوقف على شرطه الذي اشتطه الواقف وغي ل�ي�ج�

ذلك. إذا) ما هو عمل القاضي؟ يقول إن كانت الولية عامة فهذه كلها تدخل, وإن كانت خاصة 
فيكون عمله هذا العمل الاص لذي حدد له فلو أن المام عي قاضيا وقال وليتك القضاء ف النكحة
فقط فل يتعلق بشيء آخر أو ف الموال فل يتعلق بشيء آخر أو ف الدماء فقط فل يتعلق بشيء آخر

و�ي�ج�وز� أ�ن� ي(�و�ل7ي�ه� ع�م�وم� ل ينظر ف الوقاف, ل ينظر ف الموال إذا كان هو خاص ف الدماء. قال: 
 النظر أي الحكام, والعمل أي البلد, كيف هذا؟ يكن أن تكون وليته عامة ا�لن8ظ�ر� ف�ي ع�م�وم� ا�ل�ع�م�ل�

ف الحكام أي يقضي ف كل السائل وعامة ف البلد أي ف كل الملكة مثل فإذا) هو قاض ف جيع 
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و�خ�اص.ا ف�ي البلد وف جيع الحكام فجميع الحكام هو عموم النظر, وجيع البلد هو العمل, يقول: 
 فقد يكون خاصا ف أحدها يعن فيوليه عموم النظر ف بلد خاص كجدة فقط إذا) هو يكم أ�ح�د�ه�م�ا

ف كل السائل لكن ف جدة فقط, فل يكم ف مكة فحكمه ف مكة ل ينفذ لنه ليس قاضيا ف مكة
وإنا ف جدة فقط, هذه صورة, والصورة الثانية أن يكون خاصا ف النظر لكن عاما ف العمل كأن يكون

اقاضيا ف جيع الملكة لكن خاص بالنكحة فقط فهو خاص ف النظر عام ف العمل, قال:   أ�و� ف�يه�م�
يعن خاص ف الثني يول القضاء ف مدينة جدة على أل يكم إل ف الموال فقط إذا) هو خاص ف 
النظر أي الحكام والعمل ف جدة.

,  الشروط الطلوبة ف القاضي عشرة: قال:  ل+ ل�م+ا, ع�د� , ذ�ك�ر+ا, ح�ر.ا, م�س� ن� ق�اض� ب�ال�غ+ا, ع�اق�ل+ و�ش�ر�ط� ك�و�
ه�ب� إ�م�ام�ه�  ا و�ل�و� ف�ي م�ذ� ت�ه�د+ ير+ا, م�ت�ك�ل7م+ا, م�ج�  فليس دون البلوغ 1̄وشرÙ̄ط ̄كو®ن ق̄اض¬ ب̄الÙغ)ا س�م�يع+ا, ب�ص�

لÙم)ا 4 أخرج النثى, حرÚا 3 أخرج النون, ذ̄̄كر)ا 2,̄عاقÙل)  ل) 5 أخرج العبد ,مس®  6 فل يكون كافرا, ̄عد®
يع)ا  Ù̄ي)ا 7فل يكون فاسقا, س Ùم)ا 8 فل يكون أصم, ̄بصÛفل يكون أخرسا, 9 فل يكون أعمى, م̄ت̄كل 

 ÙهÙ̄مامÙإ Ù̄هب ا ̄و̄لو® فÙ ̄مذ®   والتهد نوعان متهد مطلق, أي ليس مقيدا بذهب, ومتهد مذهب 10م®̄تهÙد)
وهو الذي يتهد داخل الذهب فقط, يرجح بي القوال ف الذهب فيسمى متهد مذهب .

فهل ينفذ حكمه أم ل ينفذ؟ ل يذهبا إل الكمة وإن حكم اثنان بينهما رجل يصلح للقضاء  قال: 
 فإذا حكم نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من وله إمام أو نائبهبل حكما بينهما واحدا قال: 

اثنان شخص فإن حكم هذا الشخص ينفذ فيهما, لاذا؟ لنما رضياه فهذا يضي فيه وف هذا أثر عن 
النب صلى ال عليه وسلم .

وسن كونه قويا بل عنف لينا بل ضعف حليم متأني   الن سيذكر أشياء تستحب ف القاضي: قال: 
 وعليه ل يرضى الرشوة ول الرام عفيف ذكي ينتبه ويعرف ويلحظ التناقضات ف كلم الصوم فطن

في  فيجب على القاضي أن يعدل بي الصوم ف أربعة أشياء: العدل بين متحاكمينيعن يب عليه 
" أي ف كلمه عندما يتكلم يعدل بينهما فيتكلم مع الول والثان ول يوجه كلمه إل الول 1" لفظه

 فيجلس الثني ف منزلة ومجلسه أي نظره فل ينظر إل واحد ويتك الثان وفي لحظهويهمل الثان 
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ودخول واحدة فل يلس واحدا على الكرسي والخر على الرض مثل بل يعدل بينهما ف اللس 
 فكلها يدخلن عليه سويا.عليه

ث�ير+ا  الشياء الت ترم على القاضي: قال:  ب�ان� ك�  يرم القضاء ف حالت أولا و�ح�ر�م� ال�ق�ض�اء� و�ه�و� غ�ض�
د8ة� ج�وع� أ�و� ع�ط�ش� أي مصورا ببول أ�و� ح�اق�ن�وهو غضبان كثيا  ,  أ�و� ف�ي ش� �, أ�و� ك�س�ل �أ�و� ه�مP, أ�و� م�ل�ل

, أ�و� ح�ر� م�ز�ع�ج� �ل�م , أ�و� ب(�ر�د� م�ؤ� � فكل هذه ل شك أنا تؤثر علن نفس القاضي وعلى عقلية أ�و� ن(�ع�اس
القاضي وعلى استيعاب القاضي للمسألة وبالتال تؤثر على حكمه ولذلك ل يوز أن يكم ف هذه 
الحوال, فإذا كان عنده شيء منها فيتوقف عن الكم حت ينصرف منه هذا الال, إذا) ما هو الذي 

ة� و�ه�د�ي8ة� م�ن� غ�ي�ر� م�ن� ك�ان� ي(�ه�اد�يه ق(�ب�ل� يرم عليه أول: القضاء ف مثل هذه الحوال. قال:  و� و�ق(�ب�ول� ر�ش�

ي�ت�ه� و�ل� ح�ك�وم�ة� ل�ه�  هذا الرم الثان إذا) ل يوز له أن يأخذ الرشوة مطلقا, وهل يأخذ الدية؟ يقول لو�ل�
يوز إل ف حالة وهي إذا كانت من شخص يهاديه قبل الولية فبينه وبينه هدايا من القدم, وليست لذا
الذي يهاديه قضية ف الكمة ليست له خصومة, إذا) ل يوز له أن يقبل الدية من غي من كان يهاديه 
قبل وليته وليست له حكومة إذا) تقبل من كان يهاديه إذا ل تكن له خصومة. صور: القاضي ف 
الكتب وجاءه شخص فأعطاه هدية فهل يوز له أن يقبلها؟ ل. وجاءه صديق له قدي وبينه وبي 
القاضي هدايا من قبل القضاء فهل يقبلها أم ل؟ يسأله أول هل لك قضية ف الكمة؟ فإذا قال نعم 
يقول له خذ هديتك وانصرف, فهذه ليست هدية ولك رشوة, فلبد أل يكون له حكومة.

م�ه� ع�ل�ى ع�د�و7ه�   الالت الت ل ينفذ فيها حكم القاضي: قال:  ف�ذ� ح�ك�  لو حكم القاضي عل و�ل� ي(�ن(�
ه�العدو فل يضي هذا الكم لنه متهم بأنه يريد النتقام من عدوه   فالقاضي ل يصدر حكماو�ل� ل�ن(�ف�س�

ب�ل� ش�ه�اد�ت�ه� ل�ه�لنفسه   فل يصدر حكما لبنه أو لبيه أو لشخص ل تقبل له شهادته. و�ل� ل�م�ن� ل� ت(�ق�
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لنه متهم ف الثلثة فبالنسبة للعدو هو متهم أنه يريد أن يضر عدوه وبالنسبة للقريب هو متهم أنه يريد 
اه� ع�ل�ى خ�ص�م� ف�ي ا�ل�ب(�ل�د�أن ينفع قريبه. قال:  ت(�ع�د�  جاء شخص وتقدم بشكوى للقاضي على و�م�ن� ا�س�

ا ت(�ت�ب(�ع�ه� ا�ل�ه�م8ة� ل�ز�م�ه� إ�ح�ض�ار�ه�شخص ف البلد   أي جاء واشتكى وادعى وقال أنا أطالب فلن ببلغ ب�م�
هذا البلغ تتبعه المة فقال ألف ر أو عشرة آلف ر لكن لو قال أنا أطالب فلن بنصف ر فهذا ل
تتبعه المة فإذا تبعته المة لزمه إحضاره, فإذا اشتكى شخص عند القاضي وادعى عند القاضي على 
شخص آخر بشيء تتبعه المة لزم القاضي إحضاره, لكن هناك حالت ل يلزم القاضي إحضارها 

ر� ب(�ر�ز�ة� ف(�ت(�و�ك7ل�فقال:   فلو كانت الدعوى على امرأة غي برزة والبزة هي الرأة الت ترج لكن غي إ�ل8 غ�ي(�
البزة هي الرأة الت ل تبز للناس بل جلست ف بيتها فإذا كانت الدعوى على امرأة غي برزة ل ترج 
إل السواق وغي معتادة على الكلم مع الرجال فهذه ل يضرها القاضي وإنا توكل هي من يقوم 

و�ه�بالضور عنها  كما لو كانت الدعوى على شخص مريض فالقاضي ل يضر الريض إل ك�م�ر�يض� و�ن�ح�
االكمة وإنا يوكل هذا الريض من ينوب عنه ف الكمة,   فإذا و�إ�ن� و�ج�ب� ي�م�ين� أ�ر�س�ل� م�ن� ي�ح�ل7ف�ه�م�

احتاج القاضي بالنسبة للدعوى القامة على هذه الرأة الت ليست برزة ول ترج إل الشارع ول السواق 
احتاج إل يينها فالوكيل ل يلف عنها, الوكيل ل يلف عن الصيل, الذي يلف هو صاحب القضية 
نفسه فإذا كانت هي ستوكل فإذا احتجنا إل يينها فعند ذلك هل نضرها؟ يقول ل يضرها القاضي 

اوإنا يرسل إليها من يسمع يينها ف بيتها   والكلم ف حق البزة و�إ�ن� و�ج�ب� ي�م�ين� أ�ر�س�ل� م�ن� ي�ح�ل7ف�ه�م�
والريض, فالريض كذلك ما حضر وإنا أرسل وكيل فإذا احتجنا إل يينه ل يكن أن تكون اليمي 
بالوكالة وإنا يرسل القاضي من يلفهما فيسل شخصا ومعه شهود فيحلف هذا الشخص نيابة عن 

ائ�ز�ي� القاضي فيحلف الريض أو الرأة والشهود يسمعون هذا اليمي. قال:  و�ش�ر�ط� ك�و�ن� م�د8ع� و�م�ن�ك�ر� ج�
 هذا الشرط الول, يشتط ف القضية أن يكون الدعي والنكر جائزي التصرف, جائز التصرفا�لت8ص�ر ف�

ر�ير� ا�لد8ع�و�ىهو الر الكلف الرشيد, الثان: قال:   يعن أن تكون الدعوى بينة فل يقول أنا أطالب و�ت�ح�
فلن بال بل يدد الدعوى وهذا هو التحرير أما أن يطالب بشيء غي مدد فل يوز لنه ل يكن 

 وهذا الثالث الن الذي أقام الدعوى باذا يطالب؟ لبد و�ع�ل�م� م�د8ع+ى ب�ه�اللزام بشيء غي مدد, قال: 
ه�ول+ أن يطالب بشيء معلوم أما أن يطالب بشيء مهول فل يصح. قال:  إ�ل8 ف�يم�ا ن�ص�ح7ح�ه� م�ج�
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�ي8ة  إذا) لبد أن يكون الشيء الذي يطالب به الدعي لبد أن يكون معلوما وهناك حالت تصح ك�و�ص�
أن تكون بالهول كالوصية فيمكن للمدعي أن يدعي على ورثة فلن ويقول أن أباهم قد أوصى ل 
بوصية ول أعلم ما هي فهذه الدعوى تصح وإن كانت ف شيء مهول لننا نصحح الوصية بالهول 
لكن غي ذلك ل, فلو كان قرضا يقول أنا أطالبه ببلغ من الال اقتضه من فلبد أن يكون هذا البلغ 

ا ذ�ك�ر� ش�ر�وط�ه�مدد ومعلوم. قال:   إذا ادعى عليه عقدا بينه وبي الدعى عليه فيذكر ف�إ�ن� اد8ع�ى ع�ق�د+
 فإذا جاء وادعى أنه وارث لفلن اليت وأدعى على الورثة الخرين أ�و� و�ار�ث+ا ذ�ك�ر� س�ب�ب�ه�هذه الشروط 

خ�ر�فلبد أن يبي سبب الرث فبأي شيء ترث؟  ي�ن� ق(�و8م�ه� ب�ال�  إذا كان يدعي أ�و� م�ح�ل. ب�أ�ح�د� ا�لن(8ق�د�
شيء ملى كآنية مثل فيها أحد النقدين أي ذهب أو فضة فإذا كان هذا الناء الذي يطالب به فيه 
ذهب فيقومه بالفضة وإن كان فيه فضة قومه بالذهب لئل يفضي ذلك إل الربا فما يصح أن يشتي 
الذهب بالذهب متفاضل ول مؤجل ولذلك سيقع ف الربا إذا قومه بالذهب أو بالفضة إذا كان فضة, 

 إذا كان ملى بالذهب أ�و� ب�ه�م�ا ف�ب�أ�يrه�م�ا ش�اء�فإذا كان الناء ذهبا أو فيه ذهب فيقومه بالنقد الخر 
والفضة فهنا ل استطاعة فيقومه با شاء.

ا   طريقة صدور الكم: قال:  ح�ك�م� ع�ل�ي�ه� ب�س�ؤ�ال� " 1 "ف�إ�ن� أ�ق(�ر8 ا�ل�خ�ص�م� أي بي دعواه و�إ�ذ�ا ح�ر8ر�ه�
� إذا) هذه هي الطريقة الول وهي أسهل الطرق, أن يدعي عليه ويقول أطالب فلن بائة ألف ر م�د8ع

فيقر الصم ويقول نعم فلن له عندي مائة ألف ر فيطالب الدعي ويقول أنا أطالب بالكم عليه 
" هب أنه أنكر لا قال أطالبه 2 "و�إ�ن� أ�ن�ك�ر� و�ل� ب(�ي(7ن�ة�فيحكم عليه, وهذا أسهل شيء. الالة الثانية: 

بائة ألف ر فالثان أقر ف الصورة الول فإذا سأل الكم عليه فيحكم عليه أن فلن يستحق من فلن
مائة ألف ر ويلزمه بالدفع, أما ف الصورة الثانية قال ليس له عندي أي شيء فما الكم؟ فنرجع إل 
الدعي ونقول أحضر البينة, إذا كان عندك شهود فهات الشهود, فإن أحضر الشهود حكم القاضي 
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بالشهود, إذا) ف الالة الول حكم بالقرار فإذا ل يوجد إقرار ووجد الشهود أي البينة فيحكم القاضي 
ين�ه�بالبينة, فإذا ل توجد البينة، قال:  ل�ه� ب�ي�م�  أي فقول الدعى عليه بيمينه, الالة الثالثة طالبه بائة ف(�ق�و�

ألف ر فأنكر فطالبنا الول بالبينة فقال ما عندي بينة فماذا نفعل؟ نلجأ إل الثان وهو الدعى عليه 
ونقول احلف أن فلن ليس له عندك شيء وتبأ, فإن حلف فل شيء عليه, وهناك احتمال رابع أنه 
يأب أن يلف وقال ل أحلف وهذا يسمى نكول عن اليمي لنه إن حلف يبأ ول شيء عليه لكن إن 

 ف الصورة الخية إذا ح�ك�م� ع�ل�ي�ه� ب�س�ؤ�ال� م�د8ع� ف�ي م�ال� و�م�ا ي(�ق�ص�د� ب�ه� ف�إ�ن� ن�ك�ل�نكل عن اليمي، قال: 
قال ل أحلف فيمكن هنا أن يكم القاضي عليه إذا طالب الول بالكم, إذا) لحظ أن الكم صدر 
ف عدة حالت: الول صدر بالقرار, وف الثانية بالبينة والشهود, وف الثالثة بالنكول عن اليمي, قال:

� لكن لو كان مدع ما طلب الكم فل نكم . قال الصنف أن هذا الكم بالنكول إنا هوب�س�ؤ�ال� م�د8ع
ف الموال وما يقصد به الال فل يكم بالنكول ف كل شيء وإنا ف الموال وما يراد به الال, لكن لو 
كانت السألة مسألة طلق أو نكاح ورفض أن يلف فل نكم عليه ف النكاح أو الطلق أو النسب 

ل�ف� وف الرجعة بالنكول وإنا يكم عليه بالنكول ف الموال فقط وسيأت تفصيل ذلك. قال:  ت�ح� و�ي�س�

Pبا أننا وصلنا إل النكول فالصنف الن يبي أن هذا اليمي الذي نطلبه من الدعى ف�ي ك�ل7 ح�ق7 آد�م�ي 
عليه نطلبه ف حقوق الدميي فقط, أما ف حقوق ال فل, بل حت حقوق الدميي ليس جيعها, إذا) 
نطالب باليمي ف حقوق الدميي العلقة بالال, أما حقوق الدميي الت ل تتعلق بالال ل يوجه إليها 
اليمي, وحقوق ال ل يوجه إليها اليمي. ملخص: اليمي عندنا ثلثة حالت: حقوق الدميي الالية 
يوجه إليها اليمي فإن حلف برئ وإن ل يلف يكم عليه بسؤال الدعي. والثانية حقوق الدميي 
الخرى ليس فيها يي. والثالث حقوق ال ليس فيها يي. مثال: شخص اتم بتك الصلة, فقلنا له 
صليت فقال نعم فقلنا له احلف, فقال ل أحلف,فماذا نعتبه؟ل نقول له أصل احلف, شخص اتم 
بالزنا فقلنا له زنيت فقال ل أزن, فهل نقول له احلف أنك ل تزن؟ ل نقول ذلك, لاذا؟ لننا ل نقضي
عليه بالنكول ف مثل هذا فعندنا ف السائل الت يقضى فيها بالنكول عن اليمي ل يلزم باللف, ول 
نوجه إليه اللف, فل نقول له احلف بال أن ل تسرق, لنه لو قال لن أحلف فماذا تقول هل ستقول 
له إذا) أنت سرقت؟ وتأمر بقطع يده؟ ل يكن أن يكم عليه ف هذا فحقوق ال مبنية على السامة 
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لنه أمر بينه وبي ال فل نوجه إليه يي أبدا. حقوق الدميي الالية نوجه إليه اليمي فإن حلف برئ 
وإن ل يلف نكم عليه بالنكول لكن مت نوجه إليه اليمي؟ إذا عدم القرار وعدمت البينة فنلجأ إل 
اليمي ف حقوق الدميي الالية. يذكر الصنف الن الصورة الثالثة الت هي حقوق آدميي ليست مالية 

و�ى ن�ك�اح�وهذه ليس فيها يي، قال:  ل�ف� ف�ي ك�ل7 ح�ق7 آد�م�يP س� ت�ح� " يعن إذا أنكر هو النكاح 1 "و�ي�س�
فقال هذه ليست زوجت وهي تقول بل هذا زوجي فماذا نقول ؟ هل نقول احلف؟ ل نقول احلف, 
لننا إذا قلنا له احلف فلم يلف فهل سنحكم عليه بالنكول ونقول له هي زوجتك بالقوة!! ولذلك ل 

ع�ة�يوجه إليه اليمي إذا أنكر النكاح " لو قال أنا ل أرجع زوجت ف العدة وهي قالت بل أرجعن2 " و�ر�ج�
فل نتوجه إليه باليمي ونقول احلف أنك ل ترجعها لننا ل نقضي عليه بالنكول فلو أنه رفض اليمي 

" لو قيل له أنت ابن فلن فقال لست ابنا 3 "و�ن�س�ب�لن نقول بل هي زوجتك بالقوة, ل يكن هذا 
لفلن فل نتوجه إليه باليمي ونقول احلف فيقول ل أحلف لننا ل نتوجه باليمي إل ف السائل الت 
يقضى فيها بالنكول فإنه إذا رفض اليمي وسنحكم عليه فنوجه إليه اليمي, أما الت ل يقضى فيها 
بالنكول فما الفائدة من هذه اليمي؟ ل فائدة فإذا قال لست ابنا لفلن فل نلفه لننا لن نستطيع أن 
نبه إذا نكل أنه ابن فلن بالنكول, بلف ما لو قال أنا ل أقتض من فلن ألف ر فنقول له احلف
إذا ل يكن عندنا إقرار ول شهود, فإن حلف برئ وإن ل يلف نلزمه باللف لكن ف النكاح ل 

انستطيع أن نلزمه بالنكاح ول أن نلزمه بالطلق ول أن نلزمه بالنسب ف حال النكول. قال:  و�ه�  و�ن�ح�

مثل اليلء ومثل الولء لو قيل له أنت مول لفلن فقال لست مول لفلن, فل نتوجه إليه باليمي , إذا)
 كحد كزنا وعبادة ل� ف�ي ح�ق7 ا�لل8ه� ك�ح�دP و�ع�ب�اد�ة�يستحلف ف كل حق آدمي سوى هذه الشياء, 

كصلة. فهنا ثلث صور: فهو يستحلف ف كل حق لدمي سوى هذه الشياء يستحلف ف كل حق 
آدمي مال ول يستحلف ف هذه القوق الت مثل فيها الصنف الدمية ول يستحلف أيضا ف حق ال 
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ف�ت�ه�تعال. قال:  ه� أ�و� ب�ص� د� ر�وع�ة� ب�ا�لل8ه� و�ح�  أي إذا قيل له احلف ل يلف بالنب أو بالكعبةو�ال�ي�م�ين� ا�ل�م�ش�
ل�يف�وإنا يلف بال تعال أو بصفة من صفاته  ي(7ن�ة� ب(�ع�د� ا�لت8ح� ك�م� ب�ال�ب(�  لو أنه حلف وقال وال ليس و�ي�ح�

عندي شيء ث حضرت الشهود فنحكم بالشهود ول نلتفت إل اليمي.

ال�ة� ظ�اه�ر+ا  الشروط الطلوبة ف الشهود: قال:   أن يكونوا عدول ف الظاهر أما و�ش�ر�ط� ف�ي ب(�ن(�ي8ة� ع�د�
و�ش�ر�ط� الباطن وكذلك ف الباطن أما ف عقد النكاح فنشتط ف الظاهر فقط وهذا معن قول الصنف: 

ال�ة� ظ�اه�ر+ا و�ف�ي غ�ي�ر� ع�ق�د� ن�ك�اح� ب�اط�ن+ا أ�ي�ض+ا  إذا) كأنه يقول شرط ف بينة عدالة ظاهرة وباطنةف�ي ب(�ن(�ي8ة� ع�د�
 من هو الزكي؟ إذا جاء الشهود وكان القاضي ل يعرف الشهود و�ف�ي م�ز�كPوف النكاح ظاهرة فقط. قال 

فكيف يقبل شهادتم فيطلب من يزكيهم فيطلب أناس آخرين يشهدون عند القاضي, ل يشهدون على
القضية أن هذا أخذ الال أو ل يأخذ الال وإنا يشهدون أن هؤلء الشهود عدول, ونسميهم مزكي 

 فلبد من هذا الزكي أن يعرف معن العدالة, وما هو م�ع�ر�ف�ة� ج�ر�ح� و�ت(�ع�د�يل�ونشتط ف هذا الذي يزكي 
الذي يرح وما هو الذي ل يرح ويعرف هؤلء الشهود معرفة باطنة فإن قال أنا أزكي هؤلء وهؤلء 
عدول فقلنا له تعرفهم؟ فإذا قال ما قابلتهم إل مرة واحدة قلنا له إذا) ل تعرفهم إذا) يشتط ف الزكي 

 ولبد أن يكون الزكي معروف ومعرفة� حاكم خبرته� الباطنةالعرفة الباطنة ومعرفة الرح والتعديل. قال: 
عند القاضي أو الشاهد نفسه معروف عند القاضي حت يقبل شهادته فإذا كان الشاهد معروفا عند 
القاضي يعرفه ببة أنه عدل يقبل حكمه أو يقبل شهادته ويكم با, لكن إذا كان ل يعرفه يطلب 

 إذا جاء مثل هؤلء وت�قد8م� ب(�ي(7ن�ة ج�ر�ح�عدول معروفي عند القاضي يقبلهم القاضي ف الشهادة. قال: 
الشهود جاء من يرحهم وجاء من يعدلم فمن نقبل؟ من يرح لن الذي يرح جاء بكم زائد والذي 
يعدل يتكلم عن الصل والصل ف الناس السلمة فهو ل يعرف عنهم إل الي فهو يستصحب الصل
لكن الذي قال أنا أعرف أن هؤلء فاسقون ل يصلون ويشربون المر ويأكلون الربا إذا) عنده علم زائد 

طلبيعن حال الشهود فما يعرفهم فمتى ج�ه�ل� حاكم� حال� ب(�ي(7ن�ة� فلذلك تقدم بينة الرح على التعديل 
 سواء طلب الدعى عليه التزكية أو ل يطلب فالقاضي يطلب من نفسه ول ينتظر الصوم الت(8ز�ك�ي�ة� مطلقا+

يطلبون التزكية إذا) طلب الزكيي هو من أمر القاضي فالقاضي إذا كان ل يعرف حال الشهود فيطلب 

                                 يييشرح  أخصر المختصرات
 يييييي يي ييييي يي ييي ييييي



شرح  أخصر المختصرات

ب�ل� فيها وفي جرح� ونحوهماالزكيي. قال:   إل رجلن يعن ل يقبل ف التزكية وف الرح ونوه ول ي(�ق�
إذا جاء الشهود طلب القاضي من يزكيهم فهل ينفع أن يكون الزكي امرأة؟ ل, لبد أن يكون رجلن 

، أ�و� م�ست�ت�ر� في"1 " مسافة� ق�ص�رمسافر  أيوم�ن اد8عى على غائب�فحت رجل واحدا ل يكفي. قال: 
 إذا) أ�و� مي7ت� أ�و� غير مكل8ف� مسافر عن البلد بعيدا أو غي مسافر لكنه ف البلد مستتا ومتف  البلد

هذه الدعوى لا أربع صور : على مسافر مسافة قصر, أو مستت ف البلد, أو شخص ميت , أو 
وله شخص صغي أو منون فهو غي مكلف فإذا كانت الدعوى على أحد الربعة هؤلء وللمدعي بينة 

 ف حقوق س�م�ع�ت� وح�ك�م� بها في غير حق7 ال� تعالى عنده شهود فهل تسمع أو ل تسمع؟ قال: ب(�ي(7ن�ة�
الدميي نعم إذا) شخص ادعى على رجل مسافر وعنده شهود فهل يسمع القاضي هذه الدعوى على 
السافر مسافة قصر ويكم با للشهود ؟ نعم. كذا شخص ادعى على رجل متف ف البلد وعنده 
شهود فهل يسمع القاضي هذه الدعوى ويكم بذه البينة ؟ نعم وكذا على ميت إذا كان معه شهود 
فيسمعها ويكم با, وغي الكلف والنون كذلك. هؤلء الربعة ومعن هذا أن القاضي ل يسمع 
غيهم, أما إذا كانت ف حق ال كأن كانت دعوى على رجل مسافر أنه ل يصلي أو كذا فهذه حقوق 

 وهو الاضر الكلف أو الغائب دون القصر, فإذا كانت ول ت�سمع على غير�ه�مل فل يسمع قال: 
الدعوى على حاضر مكلف فل هو منون ول صغي فهل يسمع القاضي البينة والشهود.. ؟ ل, بل 
يضره, إذا) لاذا حكم هناك عليه بالشهود دون إحضاره؟ لتعذر الضور لنه مسافر أو متف أو لنه 
ميت أو لنه طفل صغي أو لنه منون فهو يكم عليه لكن ليس معن هذا أن الكم سيمضي فلو 

حت8ى جاء السافر فيمكن أن يثبت خلف ذلك إذا جاء هو ببينته, إذا) قوله ول تسمع على غيهم: 

, فإذا امتنع أصبح حاضرا متنعا مستتا فيحكم عليه.يحض�ر� أ�و� يمتن�ع�
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ه� أي رفع إل القاضي حكم ولو ر�ف�ع� إليه حكم�  قال:    الذي يلزمه تنفيذهل يلزمه نقض�ه� ل�ي(�ن(�ف7ذ�
كمختلف فيه, انتبه: ما هو دور القاضي؟ دوره أن يبي الكم ويلزم به, ومن الذي ينفذ الكم؟ ف 
بعض البلد وبعض العصور كان القاضي هو الذي ينفذ الكم, وف بعض البلد وبعض العصور ليس 
هو الذي ينفذ بل يصدر الكم فقط وجهة أخرى هذه الت تنفذ, فالصنف يتكلم لو كان القاضي هو 
الذي ينفذ الحكام, وجاءه صك لينفذه وهو ل يرى الكم الذي ف الصك فهل ينفذ أم ل؟ هو 
سينفذ لكن ماذا سينفذ؟ يقول إن كان هذا الكم الذي رفع إل القاضي لينفذه ل يب نقضه أي 
متلف فيه فالذي ينقض هو التفق على بطلنه, لو كان الكم الصادر باطل باتفاق فهذا الذي ينقض 
لن الذي أصدره أخطأ لكن إن كان حكما متلفا فيه ورفع إل القاضي فإنه ينفذه. مثال: رفع إليه 
حكم أن هذه الرأة زوجة لفلن وتزوجها من غي ول فهل الاكم ينفذ أم ل؟ لو كان هو الذي 
سيحكم فلن يعتب زواجها لن النكاح بغي ول ل يصح إل عند أب حنيفة فيصح, وعند مالك يصح 
ف الوضيعة فلو أن القاضي الذي صدر الكم يرى صحة العقد هذا ورفع هذا الصك للقاضي الثان 
لينفذه فهل ينفذ أم يقول أنا ل أراه؟ ينفذه مادام أنه متلف فيه أي سائغ, أما إن رفع إليه حكم باطل 

لزمه تنفيذ�ه�.فبالجاع ل ينفذ قال: 

ب�ل� كتاب� قاض� إلى قاض�  مسألة كتاب القاضي إل القاضي: قال:   إذا كتب القاضي إل قاض وي(�ق�
آخر فلي شيء يكتب؟ للتنفيذ, معناه أن الول أصدر الكم والثان ينفذ, وهذه صورة والصورة 
الخرى أن يكتب الشهادات ويكتب للقاضي الثان ليصدر الكم, ففي الول الذي أصدر الكم هو 
القاضي الول إذا) الكتابة للقاضي الثان لاذا؟ للتنفيذ, كأن يكون قاض ف جدة وقاض ف مكة فالذي 
يكم ف مكة والذي ينفذ ف جدة فهل هذا سائغ أو غي سائغ ننظر, الصورة الثانية: أن القاضي الول
يسمع الشهود ويثبت هذا لكن ل يصدر الكم ويكتب للقاضي الثان  أنه شهد عندنا فلن وفلن 
وهم عدول وكذا فيسل له ليصدر هو الكم فما هو القبول الول أم الثان؟ واحد منهم مقبول 
بإطلق, والثان يقبل ف حالت ول يقبل ف حالت, إذا كان قد كتب إليه حكما لينفذه فهذا مقبول 

ب�ل� كتاب� قاض� إلى قاض�وهذا قول الصنف:   أم حقوق ال فل يكتب با, في ك�ل7 حق� آدميP وي(�ق�

ه�  إذا) ما حكم به وكان ف حقوق آدميي فيمكن للقاضي الول أن يكتب وفيما حكم به ل�ي(�ن(�ف7ذ�
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للقاضي الثان لينفذ لكن إذا كان الول ما حكم وإنا أثبت الشهادة فقط وكتب إل الثان ليحكم فهل
يصح هذا أو ل يصح؟ فيه تفصيل: يقول إن كان القاضيان ف بلد واحد فما يصح أي أن الول الذي 
أصدر الشهادة هو الذي يصدر الكم, وأما إذا كان بينهما مسافة قصر فل حرج أن يكتب الول 
الشهادة ويرسل إل الثان والثان يصدر الكم, وهذا هو الفرق. إذا) الصورة الول: إذا كان الول صدر
الكم فهل الثان ينفذ أم ل؟ إذا كتب إليه فلينفذ. الصورة الثانية: إذا كان الول ل يصدر الكم وإنا 
أثبت الشهادة وكتب للقاضي الثان السافر الذي بينهما مسافة قصر ليصدر الكم يص أم ل؟ يصح.
الصورة الثالثة: إذا كان القاضي الول أثبت الشهادة وكتب لقاض آخر ف نفس البلد يريد منه أن 

ك�م� ب�ه�يصدر الكم فل يصدر الكم. قال:  ه� ل�ي�ح�  إذا كان بينهما دون القصر أي إذا ل فيما ث�بت� عند�
 فيحكم به, ويقبل ف الكم.إل في م�س�افة� ق�ص�ر�كانا ف البلد قال: 

م�ة� ف�ص�ل� في ا�ل�ق�س�

القسمة: تييز بعض النصباء عن بعض. أحيانا يكون الناس شركاء اثنان فأكثر فييد أن يقسم هذه   

الشركة فنحتاج إل القسمة فهذه القسمة لا أحكام فهذه القسمة تنقسم إل قسمي قسمة تراض 

وقسمة إجبار, قسمة التاضي ل تصح إل برضا الطرفي، والقسمة الثانية قسمة إجبار أي ل نشتط 

رضا أحد الطرفي إذا) مت نشتط الرضا ومت نشتط عدم الرضا؟ إذا اشتطنا الرضا أسيناها قسمة 

تراضي وإذا ل نشتط الرضا أسيناها قسمة إجبار, قسمة التاضي لبد من الرضا مت؟ إذا كان الشيء 

الذي سيقسم ل ينقسم إل بضرر يقع على أحد الطرفي فهنا لبد من الرضا لنه ل يكن أن نب 

ونقسم بالجبار ونب أحدها أن يتحمل الضرر فل يصح هذا, أو نتاج ف القسمة أن يرد أحد 

الطرفي إل الثان عوض, صورة ذلك: قد تكون أرضا فإذا قسمناها نصفي فل تستوي لن هذا 
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النصف ليس مثل هذا النصف فإما أن نقول يا فلن ترضى بذا النصف القل وفلن يأخذ الكثر فهنا

تراض لنه ما يكن أن نب شخصا على الضرر أو نقول هذه تنقسم نصفي فنقول يا فلن أنت تأخذ 

هذا النصف لكنه أفضل فتأخذ هذا النصف وتدفع له للطرف الثان فيأخذ النصف القل ويأخذ معه 

عوض كأن تدفع له مبلغ مائة ألف ر فهذا الكلم ل يصلح فيه الجبار بالقوة أن يأخذ القل ويأخذ 

معه الال. فإذا كانت القسمة لبد من وقوع ضرر فيها أو احتجنا إل رد عوض فلبد من الرضا لن 

هذا يعتب بيعا فحكمه حكم البيع فل بيع بغي رضا, لكن قسمة الجبار هي الت ليس فيها ضررا ول 

عوض, كيف؟ تيل أنم اختلفوا ف كمية كبية من الرز, فهل الرز ينقسم أم ل؟ ينقسم بدون 

ضرر,فإذا اختلفوا ف مائة كيس من الرز فنقسمها بالنصف فل نتاج إل رضاك ول رضاه, لن 

القسمي متساويان. كذا موزون أو مكيل من جنس واحد, أو اختلفوا ف أرض متساوية. فالذي نريد أن

نعرفه أن قسمة التاضي تسمى بيع فنشتط فيها شروط البيع وقسمة الجبار ليست بيعا وإنا هي فرز 

حصة فل نشتط فيها شروط البيع.

م� إ�ل8 ب�ض�ر�ر�   قال:  ق�س� : و�ه�ي� ف�يم�ا ل� ي(�ن(� �م�ة� ت(�ر�اض : ق�س� ع�ان� م�ة� ن(�و�  "2 " أ�و� ر�د7 ع�و�ض�"1"و�ال�ق�س�
�غ�ار  حام لو قسمناه لتضرر أحد الطرفي, أو دار صغية لو قسمناها ما تنفع أو يتضررك�ح�م8ام� و�د�ور� ص�

ب(�ي�ع�أحد الطرفي, فهذه بيع حكمها حكم البيع ولذا  قال:  م�ه�ا ك�  و�ش�ر�ط� ل�ه�ا ر�ض�ا ك�ل7 ا�لش ر�ك�اء� و�ح�ك�

اتتاج إل الرضا والعلم والهلية إل غي ذلك قال و�ف�ي  أي ف قسمة التاضي  و�م�ن� د�ع�ا ش�ر�يك�ه� ف�يه�
�و� ع�ب�د� و�س�ي�ف� و�ف(�ر�س  لو أن اثني شركاء ف عبد أو سيف أو فرس فدعا أحد الشركاء أو الثانش�ر�ك�ة� ن�ح�

ب�ر�  كأن قال له نؤجر الفرس بدل من عطلته وتكلفته أو نبيعه فالطرف الثان يب إ�ل�ى ب(�ي�ع� أ�و� إ�ج�ار�ة� أ�ج�

ا ر� ع�ل�ي�ه�م� ر�ة� يعن يباع رغما عن الطرف الثان ف�إ�ن� أ�ب�ى ب�يع� أ�و� أ�وج� م� ث�م�ن� أ�و� أ�ج�  فهنا أجبنا لاذا؟ و�ق�س�

لننا ل نب أحدا أن يأخذ أقل من الثان, بل نن أجبناها على البيع ويقتسما الال أو على الجارة 

ب�ار�: و�ه�ي� م�ا ل� ض�ر�ر� ف�يه�ا و�ل� ر�د8 ع�و�ض� ك�م�ك�ي8ل� و�م�و�ز�ون� م�ن� ويقتسما الال. قال:  م�ة� إ�ج� ا�لث8ان�ي: ق�س�
ا ه� ب(�ر� ش�ر�يك� أ�و� و�ل�ي ه� ع�ل�ي(� د� و�د�ور� ك�ب�ار�, ف(�ي�ج� ن�س� و�اح�  فيجب الشريك أو ول الصغي إذا كان صغيا ج�
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م� على هذه القسمة والسبب أنه ل ضرر فيها ول رد عوض, فإذا جئنا لنقسم هذه القسمة قال:  و�ي(�ق�س�
 لو كان ف قسمة الجبار أحد الطرفي  غي موجود فالاكم ح�اك�م� ع�ل�ى غ�ائ�ب� ب�ط�ل�ب� ش�ر�يك� أ�و� و�ل�ي7ه�

بطلب أحد الشركاء لن هذه القسمة إفراز وليس فيها ضرر على الغائب كما لو كانا شركاء ف مائة 

كيس من الرز فجاء أحدها وطلب نصيبه والثان مسافر فأعطاه الاكم خسي كيس فليس هناك 

 وف الول قال وهذه بيع. و�ه�ذ�ه� إ�ف(�ر�از�ضرر على الثان ف المسي الخرى

م�ة�  شروط مطلوبة ف القاسم، قال:  , ع�ار�ف+ا ب�ال�ق�س� ل+ ل�م+ا, ع�د� م� م�س� ن� ق�اس�  فل يكون كافرا ولو�ش�ر�ط� ك�و�

ا ب�غ�ي�ر�ه�فاسقا ول يهل القسمة يقول:   لكن لو رضوا بشخص آخر ليس فيه هذه الصفات م�ا ل�م� ي(�ر�ض�و�

د� و�م�ع� فلهم ذلك لن الق لما ول يعدوها, لكن هل نتاج قاسا واحدا أو أكثر؟ قال:  ف�ي و�اح� و�ي�ك�
يقول إن كانت القسمة ما تتاج  أين سيكون التقوي؟ ف الجبار أم التاضي؟ ف التاضي, ت(�ق�و�يم� اث(�ن�ان�

إل تقوي فواحد وإن احتجنا إل تقوي فاثنان التقوي يعن نقول هذا الشتك ينقسم بالنصف النصف 

الول يساوي الثان تاما إذا) واحدا قاسا يكفي, لكن إن كان ل ينقسم إل برد عوض أو بتثمي نقيم 

هذا الزء يساوي كذا والثان يساوي كذا فهذا التقييم يتاج إل اثني ول يكفي واحدا أن يقيم.

ز�اء� إ�ن� ت�س�او�ت�  طريقة التقوي: قال:  �ج�  إن و�إ�ل8 ب�ال�ق�يم�ة� إن تساوت الجزاء, و�ت(�ع�د8ل� ا�لس7ه�ام� ب�ال�

ت�ض�ت�ه�اختلفت الجزاء,   فعندنا الن ثلث احتمالت عند تساوي الجزاء نعدل السهم أ�و� ا�لر8د7 إ�ن� ا�ق(�

بالجزاء لنا متساوية فنقول نقسم هذه الرض إل عدة أجزاء متساوية لكن إذا كانت الجزاء غي 

متساوية فنعدلا بالقيمة فنقول هذا الزء يساوي هذا الزء كقيمة فيمكن أن يكون قيمة هذا الزء 

أصغر من الخر من حيث الجم لكن من حيث القيمة فيساويه فإذا اختلفت الجزاء فيمكن أن نعدل

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


                                                                               

ت�ض�ت�ه�السهام بالقيمة لكن ف حقيقة المر قد يكون هذا يتلف عن ذاك. يقول:   يعن أ�و� ا�لر8د7 إ�ن� ا�ق(�

أحيانا يقول أنت يا فلن تأخذ هذا النصف وأنت تأخذ هذا النصف لكن نصفك أقل فيعطيك مبلغا 

مقابل الفرق الذي بينكم فتعدل الجزاء بذه الطريقة فيأت قاسم فيقول هذا النصف يساوي هذا 

النصف وهذه طريقة, أو يقول هذا الزء الصغي يساوي هذا الزء الكب لن القيمة واحدة أو يقول 

هذا الزء يساوي هذا الزء مع زيادة مائة ألف ر ث بعد ذلك من يأخذ هذا ومن يأخذ ذاك؟ بالقرعة 

اقال:  م�ة� ب�ه�  فإذا حصلت القرعة لزمت القسمة ول يق لن أخذ حصته أن يرجع ث�م8 ي(�ق�ر�ع� و�ت(�ل�ز�م� ا�ل�ق�س�

افيها.  طريقة أخرى، قال:  خ�ر� ص�ح8ت� و�ل�ز�م�ت� ب�ر�ض�اه�م�ا و�ت(�ف�ر ق�ه�م� ي(8ر� أ�ح�د�ه�م�ا ا�ل�  يعن يكن أنو�إ�ن� خ�

يقسم بينهما يعن لو قال دعونا نصطلح ول يبغيان حاكما ول شيء, واصطلحا أن هذا الزء يساوي 

الخر واتفقا على الختيار أو قاما بقرعة فهل يصح هذا أم ل؟ يصح, مت تكون لزمة؟ ل تكون لزمة

إل بالرضا والتفرق فإن رضيا الثني وتفرقا لزمت هذه القسمة وليس لما أن يعودا. إذا) القسمة تعدل 

بالجزاء أو بالقيمة أو بالرد وإذا كان هناك حاكما فإنه يقرع بينهما وتلزمهما بالقرعة أو يتاضيا فيما 

بينهما وإذا تراضيا فيما بينهما فإنا تلزمهما بالتفرق.
ك�ت�اب� ا�لش8ه�اد�ات�

  قال الصنف رحه ال: كتاب الشهادات والشهادات جع شهادة وتعريف الشهادة: (الخبار با علمه

بلفظ خاص كأشهد) بدأ الصنف عليه رحة ال ف بيان حكم الشهادة والشهادة لا حكمان حكم ف 

التحمل وحكم ف الداء تمل الشهادة أي ساعها وحضورها هذا له حكم وأدائها عند القاضي إذا 

 تمل الشهادات ف ت�ح�م ل�ه�ا ف�ي غ�ي�ر� ح�ق7 ا�لل8ه� ف(�ر�ض� ك�اف�ي�ة�,طلبت هذا له حكم آخر. قال الصنف: 

حقوق الدميي فرض كفاية إذا قام با البعض سقطت عن الباقي والسبب ف ذلك أن الشهادات ف 

حقوق الدميي إذا امتنع الناس عن تملها سيؤدي هذا إل ضياع حقوق الناس وأما حقوق ال تبارك 

وتعال فإن تملها ليس بفرض أصل لن حقوق ال عز وجل يعن رجل مثل طلب منه أن يشهد على 
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شارب خر أو يشهد على زان أو كذا فل يلزم بذلك أما ف الموال وف حقوق الناس نعم ينبغي أن 

أي أداء  و�أ�د�اؤ�ه�ا يتحملها البعض فإذا قام با البعض سقطت عن الباقي، ث انتقل إل الداء، قال:

ر�ة�, ب�ل� ض�ر�ر�  هذه الشهادة عند القاضي إذا طلبت بعد التحمل قال: إذا كان  ف(�ر�ض� ع�ي�ن� م�ع� ا�ل�ق�د�

يستطيع أن يذهب وأن يؤدي الشهادة يقول بل ضرر أما إذا كان ف أداء هذه الشهادة ضرر عليه فل 

يلزم بأدائها. إذا) أداء الشهادة فرض عي ول يكون الداء إل بعد تمل فإن ل يتحمل يكون أدائها 

امرم. الن سيعدد عدة مرمات ف باب الشهادة، قال: ه� ر�ة� و�ج�ع�ل� ع�ل�ي(� ذ� أ�ج� " إذا) يرم أن1 " و�ح�ر�م� أ�خ�

يأخذ على الشهادة أجرة يقول نعم أنا أشهد لكن بأجرة أعطون مبلغ وأشهد أو جعل كأن يقال من 

شهد معي فله ألف ر أو أكثر أو أقل وهذا يسمى جعل ومر معنا العل. قلنا العالة هي أن يعل 

شيئا معلوما لن يعمل له عمل معلوما أو مهول فلو جعل جعل على الشهادة فإنه ل يوز أخذ الجرة 

ول العل لن الشهادة فرض كفاية فكيف يأخذ على فرض الكفاية أجرة فل يصح ذلك. قال 

, الصنف:  �ي ر�ة� م�ر�ك�وب� لم�ت�أذ� ب�م�ش� هل يوز للشاهد أن يقول أنا ل آخذ أجرة لكن أعطون ل� أ�ج�

مصاريف النتقال أي أجرة الركوب يعن اليوم أجرة التاكسي وقد يكون طيارة إذا كان مطلوب من 

الشاهد أن يضر إل مدينة أخرى فقد يسافر عب الطائرة أو عب سيارة أو قطار أو غي ذلك، هل له أن

يأخذ أجرة الركوب؟ قال الصنف يوز إذا) يرم أخذ الجرة لكن ل يرم أجرة مركوب لتأذ بشي يعن 

لن ل يستطيع الشي إل مكان أداء الشهادة أما إذا كان بيته بوار الكمة فهذا ليس له أجرة يشي إل

ه�د� إ�ل8الكمة إذا كانت قريبة إذا) الرم الول هو أخذ الجرة. قال: ي�ة�"2 " و�أ�ن� ي�ش� ا ي(�ع�ل�م�ه� ب�ر�ؤ�  يعن ب�م�

ويرم أن يشهد إل با يعلمه والعبارة الراد با مفهوم الخالفة يعن يرم عليه أن يؤدي الشهادة إل إذا 

كان يعلمها إذا) هذا السلوب أسلوب السلب لكن أسلوب الياب أن يقال: ويرم أن يشهد با ل 
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ا ي(�ع�ل�م�ه� يعلم، قال: ه�د� إ�ل8 ب�م�  إذا) يرم أن يشهد با ل يعلم ويكون فرض عليه أن يشهد با  و�أ�ن� ي�ش�

ي�ة�يعلم، كيف يكون العلم بالشهادة؟ قال: ا ي(�ع�ل�م�ه� ب�ر�ؤ� ي�ة�, أ�و� " يعن إما أن يرى هذا المر 1 " ب�م� ب�ر�ؤ�
 �ت�ف�اض�ة , أ�و� ا�س� �إذا) طريق العلم ف الشهادة كم طريق؟ ثلثة طرق إما الرؤية أن يرى بنفسه الدث س�م�اع

الذي سيشهد عليه أو ساع إذا كانت الشهادة ف شيء مسموع كعقد بيع أو كذا يكون سع الياب 

والقبول أو استفاضة أي شهرة فهل للنسان أن يشهد با اشتهر أمر مشهور بي الناس فهل يشهد فيه؟

يقول أو استفاضة لكن الستفاضة ل يشهد بالستفاضة ف كل شيء فالستفاضة لا أحكام خاصة 

ت�ف�اض�ة� ع�ن� ع�د�د� ي(�ق�ع� ب�ه� ولا شروط خاصة، فما هي شروط قبول الشهادة بالستفاضة؟ قال:  أ�و� ا�س�
وهذا الشرط الول ف الستفاضة أن يكون الستفاضة حاصلة بعدد يقع به العلم يعن التواتر ا�ل�ع�ل�م� 

يكون هذا العدد الذي تناقل هذا الب بلغ عدد التواتر أي عدد كبي يستحيل عليهم الكذب ويستحيل

عليهم الطأ فليس له رقم فل نقول عشرة ول عشرين وإنا نقول إذا بلغ هذا العدد من الكثرة بيث أنه 

 ع�ن� ع�د�د� ي(�ق�ع� ب�ه� ا�ل�ع�ل�م� ل يتصور أن جيع هؤلء يكذبون ول أن يطأوا جيعا فإن هذا عدد التواتر إذا)
ا ي(�ت(�ع�ذ8ر� ع�ل�م�ه� غ�ال�ب+ا ب�غ�ي�ر�ه�ا  هذا الشرط الثان، إذا) الستفاضة لا شروط أول لبد أن تبلغ عدد ف�يم�

التواتر، ثانيا أن تكون الستفاضة ف أمر يتعذر العلم بالشيء بغيها، متعذر بغي الستفاضة، أما ما 

يكن العلم به بغي استفاضة فينبغي الرؤية أو السماع، إذا) الرؤية ف كل شيء والسماع ف كل شيء 

لكن الستفاضة ليست ف كل شيء ف أشياء مددة وهي أشياء يتعذر علينا أن نعرفها بغي استفاضة 

" هذا الثال الول الذي يقبل ف الستفاضة، النسب فلن بن فلن أو 1 "ك�ن�س�ب�مثل النسب، قال: 

فلن نسبه قرشي أو تيمي أو غي ذلك فهذا النسب كيف نثبته أن نشهد أن فلن ابن فلن ما شهدنا 

ولدته ولكن استفاض هذا المر بي الناس فكلهم يقولون هو ابن فلن قرابته يقولون ذلك وجيانه 

يقولون ذلك وأبوه يقول ذلك وإخوانه يقولون ذلك فاستفاض هذا المر أن هذا ابن فلن، فيتعذر هذا 

 مات فلن فاشتهر بي الناس أنه مات، الذين  و�م�و�ت�المر أن يعرف إل عن طريق الستفاضة. قال:

حضروا موته وشهدوا دفنه قلة فالذين حضروا الدفن رأوا رجل مغطى فكيف يشهدوا أن فلن الذي دفن
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استفاض هذا المر واشتهر هذا المر فإذا استفاض واشتهر وبلغ حد التواتر يشهد بذا ويقبل ذلك. 

, قال: � إذا اشتهر أن فلن زوج لفلنة أو فلنة زوجة فلن يقبل ذلك لكن ل يشهد أنه حضر  و�ن�ك�اح

ق�العقد،   يشهد أن هذا البن أو هذه الزرعة أو هذه و�و�ق�ف� كذلك إذا شهد بان فلن طلق فلنة،و�ط�ل�

 ومصرف الوقف اشتهر أن هذا الوقف يصرف على و�م�ص�ر�ف�ه�الدار اشتهر أنه وقف على بن فلن، 

ر� ش�ر�وط� م�ش�ه�ود� ب�ه�  الفقراء والساكي وهكذا. قال الصنف:  الذي يشهد ف شيء له و�اع�ت�ب�ر� ذ�ك�

ه�اد� ف�ي ن�ك�اح� شروط إذا) يذكر هذه الشروط يعن شهد ف عقد فيذكر شروط العقد. قال: ب� إ�ش�  و�ي�ج�
 ويسن ف غي نكاح، عقد النكاح الشهادة بالنسبة له ضرورية فل يصح العقد بدون و�ي�س�ن  ف�ي غ�ي�ر�ه�

شهادة لكن بقية الشياء غي النكاح يسن فيه الشهادة، قال الصنف: ويسن ف غيه أي ف غي 

النكاح.

   انتقل إل بيان شروط الشاهد ما هي الشروط الت نشتطها ف الشاهد ول نقبل منه إل إذا توفرت 

م�, و�ب(�ل�وغ�فيه؟ قال الصنف:  ل�  فالنون ل و�ع�ق�ل� فمن دون البلوغ ل نقبل شهادته و�ش�ر�ط� ف�ي ش�اه�د� إ�س�

ر�س� ب�خ�ط7ه� فالخرس ل تقبل شهادته إل ف أحوال قال:  و�ن�ط�ق�تقبل شهادته, ب�ل� م�ن� أ�خ�  لكن لك�ن� ت(�ق�

 أي تقبل من و�م�م8ن� ي�ف�يق� ح�ال� إ�ف�اق�ت�ه�النون ل نقبل شهادته فإذا كان يفيق وين وتصيبه نوبات قال 

يفيق ف حال الفاقة لو كان النسان يصيبه جنون متقطع ففي حال الفاقة نعامله على أنه عاقل وف 

ال�ة�حال النون ل نقبل شهادته. قال:   ش�ي�ئ�ان�للعدالة و�ي(�ع�ت�ب(�ر� ل�ه�ا  لو كان فاسقا ل تقبل شهادته و�ع�د�

ين�لبد فيها من توفر أمرين:  ح� ف�ي ا�لد7 : ا�لص8ل� �و8ل�  والمر الثان الروءة, إذا) لو كان صالا ف دينه ا�ل�

وليست عند مروءة فليس بعدل أو كانت عنده مروءة وليس صالا ف دينه فليس بعدل فلبد من 
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ين� و�ه�و� أ�د�اء� اجتماع المرين والصنف الن سيشرح كل المرين: قال:  ح� ف�ي ا�لد7 : ا�لص8ل� �و8ل� ا�ل�
�م�ن� ع�ل�ى ص�غ�ير�ة ب�ير�ة+, و�ل� ي�د� ت�ن�اب� ا�ل�م�ح�ار�م� ب�أ�ن� ل� ي�أ�ت�ي� ك�  ل يأت كبية إل إذا ا�ل�ف�ر�ائ�ض� ب�ر�و�ات�ب�ه�ا, و�اج�

تاب منها ول يستمر على صغية فيواظب عليها فليس بعدل والكبية قالوا ما فيه حد ف الدنيا أو وعيد 

ت�ع�م�ال� ا�ل�م�ر�وء�ة�ف الخرة. المر الثان:  ن7س�ه� ما هي الروءة؟ قال: اس� ب�ف�ع�ل� م�ا ي(�ز�ي(7ن�ه� و�ي�ج�م7ل�ه� و�ت(�ر�ك� م�ا ي�د�
ين�ه�  فالروءة هي اعتبار عرف الناس فقد يفعل أمورا مباحة ف أصل الشرع لكنها ف أعراف الناس و�ي�ش�

السوية مشينة ومذمومة فل يفعلها, أو تكون أشياء ف أعراف الناس ممودة فيفعلها ويواظب عليها 

فهذه هي الروءة فهي أن يفعل ما يزينه وأن يتك ما يشينه لن هناك أشياء قد يفعلها النسان وليس 

هناك دليل على التحري فلو خرج النسان مثل من بيته وكان رجل له قدر ف التمع ومكانة ورجل 

معلم ومرب وغي ذلك فخرج ببعض اللبس الت ل تليق أو جاء با إل السجد فقد كون فيها شيء 

من اللل ف الروءة, إذا) كيف نضبط هذه الروءة؟ ليست لا قاعدة وإنا هي متغية بسب أعراف 

الناس, فقد يعتب ف زمن من الزمنة أمر من المور مل بالروءة لكن ل يعتب ف زمن آخر أنه مل أو 

يعتب ف بلد أنه مل ول يعتب ف بلد آخر أنه مل ودائما الناس يرددون مثال يقولون كشف الرأس فقد 

يكون كشف الرأس ف بعض البلد أو الزمان مل بالروءة أو ل يفعله أفاضل الناس فل ينبغي أن يفعله

فإن فعله أخل بالروءة,لو قال أنا ل أخالف الشرع, وليس هناك دليل على التحري فنقول نعم هذا ليس 

بحرم, ل ترتكب حراما لكنك أخللت بالروءة ومن المثلة الدارجة: الكل ف السوق فقالوا هذا يل 

بالروءة, كان يل بالروءة ف زمن مضى, لكن اليوم اختلفت المور فالعبة بعرف الناس وتتغي هذه 

المور باختلف عاداتكم.

ب�ل� ش�ه�اد�ة� ب(�ع�ض� ع�م�ود�ي� ن�س�ب�ه� ل�ب(�ع�ض�  الشهادات الت ل تقبل: قال:  " يعن ل تقبل شهادة1 "و�ل� ت(�ق�

و�ل� أ�ح�د� الب للبن ول البن للب ول البن للجد ول الد لبن البن عمودي النسب قال: 
خ�ر� " لاذا؟ لنا تمة شهادة الصول للفروع أو العكس أو شهادة الزوج للزوجة أو 2 "ا�لز8و�ج�ي�ن� ل�ل�

ع+االعكس فكل هذا متهم  ه� ن(�ف� ا إ�ل�ى ن(�ف�س� " فل تقبل لنه متهم فقد يشهد كذب 3 "و�ل� م�ن� ي�ج�ر  ب�ه�
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ه�ا ض�ر�ر+ا ليجر لنفسه نفعا قال  ف�ع� ب�ه�ا ع�ن(� و�ل� ع�د�وP ع�ل�ى ع�د�و7ه� " فل تقبل للتهمة لنه متهم, 4"أ�و� ي�د�

� فل تقبل لنه متهم يريد أن ينتقم منه, ف غي النكاح معناه أنه ف النكاح يقبل شهادة ف�ي غ�ي�ر� ن�ك�اح

العدو على عدوه, وليست العدو فقط فحت القرابة يشهدون لبعضهم ف النكاح فيتساهل ف الشهادة 

و�م�ن� س�ر8ه� م�س�اء�ة� أ�ح�د� أ�و� ف النكاح لنا ليس فيها. كيف نعرف أن هذا عدو فل نقبل شهادته، قال: 

 الذي يفرح بضرر أحد فهو عدوه أو يسوءه خيا يصيب أحد فهذه هي العداوة.غ�م8ه� ف(�ر�ح�ه� ف(�ه�و� ع�د�و ه�

ب�ل� ع�ل�ي�ه�قال:  ب�ل� ل�ه� ت(�ق�  العدو لو شهد على عدوه فل نقبل للتهمة لكن لو شهد لعدوه انتفتو�م�ن� ل� ت(�ق�

التهمة فنقبل ذلك, هو ل يقبل أن يشهد عليه لنه يريد أن يضر لكن القريب لو شهد على البن 

انتفت التهمة إل أن تكون عداوة.

ت(�ر�ط� م�ن� ا�لش ه�ود� ف�ص�ل� ف�ي ك�م� ي�ش�

  عندنا ف مسألة عدد الشهود ستة أنواع: هناك أحوال ل تقبل الشهادة إل إذا كانوا أربعة ما هي؟ 

الزنا, وهناك من نشتط لا ثلثة وهي مسألة ادعاء الفقر كأن يدعي الفقر وهو معروف بالغن, وهناك 

أحوال نشتط رجلي وهناك أحوال نشتط إما رجلي أو رجل وامرأة أو رجل واليمي, وهناك أحوال 

نقبل رجل واحدا وهناك أحوال نقبل امرأة واحدة فكم مموع هذه الالت؟ ست حالت: قال: 

ه�د�ون� ب�ه� أ�و� أ�ن8ه� أ�ق(�ر8 ب�ه� أ�ر�ب(�ع+ا)ا�لز7ن�ا(و�ش�ر�ط� ف�ي   يعن هؤلء الربعة يشهدون أنم رأوه  أ�ر�ب(�ع�ة� ر�ج�ال� ي�ش�

و�ف�ي د�ع�و�ى ف(�ق�ر� " ، الثان: (1يزن أو يشهدون أنم سعوه يقر على نفسه أربع مرات إذا) هذا رقم "
ث�ة� ) هذه الالة الثانية، قال:م�م8ن� ع�ر�ف� ب�غ�ن+ى إذا جاء رجل معروف بالغن وادعى الفقر ل نقبل هذا  ث�ل�

إل إذا جاء ثلثة شهود يشهدون له بذلك لديث قبيصة: "حت يشهد ثلثة من ذوي الجا من قومه 
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العسر هو الذي افتقر وما عنده  و�إ�ع�س�ار�  هذا القصاصو�ف�ي ق(�و�د�أن فلن أصابته فاقة". الثالث: (

ب� ت(�ع�ز�يز�فلوس ول يستطيع يسدد الدين الذي عليه  , أ�و� ح�دP يعن ارتكب خطأ يوجب التعزير و�م�وج�

و�ه� ارتكب خطأ يوجب الد القاعدة الت تمع هذه الشياء المسة الت  أي نو النكاح، و�ن�ك�اح� و�ن�ح�

, أ�و� ي�ط8ل�ع� ع�ل�ي�ه� ا�لر7ج�ال� غ�ال�ب+اذكرها هي: ( , و�ل� ي(�ق�ص�د� ب�ه� ا�ل�م�ال� ) إذا) الالة الثالثة كل و�م�م8ا ل�ي�س� م�ال+

ن�شهادة ف أمر ليس بال كالنكاح، وف مثل هذا المر كم شاهد؟ قال:  إذا) إل الن ف كل ما  ر�ج�ل�

, و�م�ا ( سبق ل مدخل لشهادة النساء ف شيء ما سبق ل تشهد الرأة ف هذا. الرابع: قال: �و�ف�ي م�ال
, أ�و� ر�ج�ل� و�ي�م�ين� ا�ل�م�د8ع�ي )ي(�ق�ص�د� ب�ه� , أ�و� ر�ج�ل� و�ا�م�ر�أ�ت�ان� ن� لو كان الشخص يشهد أو كان : ر�ج�ل�

الشخص يدعي يطالب بقرض من فلن يقول أنا أقرضت فلن ألف ر وأطالبه والقاضي يقول هات 

البينة فما هي أنواع البينة الت يكن إحضارها بالنسبة لذا الرجل؟ إما أن يأت برجلي أو يأت برجل 

وامرأتان، وإما أن يأت برجل واحد ويلف هو لكن لو كانت القضية حد مثل أو قصاص فل يأت برجل

أي و�ف�ي د�اء� د�اب8ة� وامرأتي، لبد من الرجال ول يلف هو مع الشاهد ل ينفع ذلك. الامس: قال: (

امرض دابة  و�ه�م� د�)و�م�و�ض7ح�ة� و�ن�ح� ر� و�اح� , و�م�ع� ع�ذ� ل� ا�ث(�ن(�ي�ن�  إذا) إذا كانت الشهادة نبغي نأت بشاهد  ق(�و�

يشهد أن هذه الدابة الت اشتاها فلن من فلن كانت مريضة أو أن فيها داء كذا وهو ينفي عنها الداء 

يقول: قول اثني، وإذا تعذر إحضار اثني يكفي واحد إذا) أقل شيء واحد. السادس والخي: قال: (

, )و�م�ا ل� ي�ط8ل�ع� ع�ل�ي�ه� ا�لر7ج�ال� غ�ال�ب+ا  �يعن لو أن الرجل تزوج واكتشف أن الرأةك�ع�ي�وب� ن�س�اء� ت�ح�ت� ث�ي�اب

فيها برص أو جذام أو كذا وأنكرت، فمن يشهد له أن فيها مثل هذا؟ عيوب النساء الت تت الثياب 

,ل يراها إل النساء إذا) نتاج إل امرأة تشهد،  �ل�  شهادة أن فلن رضع من فلنة، و�ر�ض�اع ل� ت�ه� و�اس�
يشهد أن هذا الطفل لا خرج استهل صارخا يعن صرخ لنه إذا ما صرخ معناه خرج ميت فل يرث لكن

إن صرخ معناه أنه حي فمن يشهد على هذا الستهلل، الغالب أن الرضاع تطلع عليه النساء والغالب 

ف مسألة الستهلل فهو يدث عند الولدة ففي الغالب الذي يضر مع الرأة وهي تلد هن نسائها، 

 , �و�ه�ا ف�ي ح�م8ام ر�اح�ة� و�ن�ح� القصود حام نساء فلو كان حصلت مشكلة أو مشاجرة أو مضاربة أو و�ج�
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مقاتلة بي النساء ف حام وصارت جروح فمن يشهد أن فلنة جرحت فلنة ف المام فما يطلع على 

:هذا إل النساء ف الغالب � لو حصلت هذه الشاجرة أو هذا الرح ف العرس فمن الذي يشهد، و�ع�ر�س

ف مثل هذا فالذي يطلع على هذا غالبا النساء، ف مثل هذه المور السابقة قال الصنف يشهد ف 

ل�ذلك: ل� أ�و� ر�ج�ل� ع�د�  معناه نتكلم عن القل لا نقول امرأة عدل لكن لو وجد رجل يشهد  ام�ر�أ�ة� ع�د�

بذا فهو مقبول من باب أول إذا) عندما نقول مطلوب ف مسألة القصاص مثل شاهدين فلو وجد ثلثة

شهود يقبل لن الشاهدان يثبت بم الكم، وإذا قلنا ف السائل الت ل يطلع عليها إل النساء امرأة 

واحدة تكفي ولو شهدت أكثر هذا من باب أول يقبل أو رجل عدل لن الرأة إذا قبلت شهادتا 

فالرجل شهادته أكمل من هذا إذا) نلخص هذا الباب: الزنا: أقل الشهادات أربعة رجال، دعوى الفقر 

من عرف بالغن: ثلثة رجال، ف القصاص ونو القصاص ما هو ليس بال وليس ما يراد به الال 

ويطلع عليه الرجال ف الغالب: رجلن، الال وما يقصد به الال: رجلن، أو رجل وامرأتان، أو رجل 

ويي الدعي، ف مرض الدابة ونوها والروح: طبيب واحد، ما ل يطلع عليه إل النساء: امرأة واحدة 

تكون عدل يكفي.

ب�ل� ا�لش8ه�اد�ة� ع�ل�ى ا�لش8ه�اد�ة� ف�ص�ل� في ت(�ق�

ب�ل� ا�لش8ه�اد�ة� ع�ل�ى ا�لش8ه�اد�ة�  قال الصنف:   انتقل لسألة الشهادة على الشهادة وهي: نقول أحيانا و�ت(�ق�

قد يدث عقد بيع مثل وأشهدنا على عقد البيع رجلي مثل وهذان الرجلن أصابما مثل مرض وما 

يستطيعون يذهبوا إل القاضي ليدلوا بالشهادة فيمكن أن يمل شاهد الصل شاهد آخر فإذا) الشاهد 

الخر نسميه شاهد الفرع ماذا يفعل؟ يذهب ويدل بشهادة على الشهادة ل يدل بشهادة لوحده يعن 
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ل يذهب ويقول أشهد أن فلن اشتى من فلن السلعة الفلنية بكذا ل فهو ما حضر ولكنه حضر 

شهادة الشاهد فيقول أشهد أن فلن يشهد أن فلن اشتى من فلن كذا بكذا إذا) الشهادة على 

الشهادة إذا تعذر شهود الصل فإنه يكن أن نمل هذه الشهادة لغيهم لشهود فرع يدلون بذه 

الشهادة وهذا المر وهو الشهادة على الشهادة لئل تضيع القوق، ما هي شروط الشهادة على 

ي إ�ل�ى ا�ل�ق�اض�يالشهادة؟ قال: ب�ل� ف�يه� ك�ت�اب� ا�ل�ق�اض� ب�ل� ا�لش8ه�اد�ة� ع�ل�ى ا�لش8ه�اد�ة� ف�ي ك�ل7 م�ا ي(�ق�  فهو  و�ت(�ق�

يقبل ف حقوق الدميي وليس ف حقوق ال فحقوق ال ليس فيها مشكلة لكن حقوق الدميي يتضرر

الناس بضياعها أما حقوق ال ما يتضرر أحد إذا ضاعت ففي حقوق الدميي لئل تضيع حقوق 

الدميي عند ذلك أجيزت الشهادة على الشهادة إذا) الشرط الول (أن تكون ف حقوق الدميي) وهو 

لو و�ش�ر�ط� ت(�ع�ذ�ر� ش�ه�ود� أ�ص�ل� عند قوله ف كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إل القاضي. الشرط الثان: 

كان شهود الصل موجودين وبصحتهم ويستطيعوا أن يضروا إل الكمة وأن يدلوا بالشهادة فل نلجأ 

 وقبل أن يوت حل غيه فعند ذلك ب�م�و�ت�إل الشهادة على الشهادة، كيف يتعذر شهود الصل؟ 

, أ�و� غ�ي�ب�ة� م�س�اف�ة� ق�ص�ر�, أ�و� خ�و�ف� م�ن� س�ل�ط�ان� أ�و� غ�ي�ر�ه�ننتقل إل شاهد الفرع، قال: �, أ�و� م�ر�ض �  ب�م�و�ت

يعن شاهد الصل ل يقدر أن يأت ويشهد خائف فحمل شهادته لغيه، هذه صور للعذار فقط وقد 

ايكون هناك سبب آخر. الشرط الثالث: قال: ال�ت�ه�م�  يعن لبد أن يكون شاهد الصل عدل  و�د�و�ام� ع�د�

وشاهد الفرع عدل إل أن يؤدي الشهادة، فإذا كان شاهد الصل فاسق وشاهد الفرع عدل فل نقبل 

هذه الشهادة على الشهادة لننا نشك أن شاهد الصل يكون كذب وكذلك العكس إذا كان شاهد 

الفرع كذب يعن فاسق فنشك أن يكون هو كاذب ف هذه الشهادة فل نقبل، لبد أن تدوم عدالتهما 

ت�ر�ع�اء� أ�ص�ل� ل�ف�ر�ع� إل أن تثبت الشهادة فلو فسقوا بعد الشهادة ليس فيها مشكلة. الشرط الرابع:  و�اس�
الستعاء يعن التحميل فلبد أن يكون هذا الشاهد وهو شاهد الفرع استعاه الصل يعن أ�و� ل�غ�ي�ر�ه�, 

حله الصل الشهادة فقال له اشهد على شهادت، كيف يكون الستعاء؟ عندنا له أربع صور: إما أن 

ت�ر�ع�اء� أ�ص�ل� ل�ف�ر�ع� يستعي الصل الفرع قوله: م�ع�"أ"  و�اس�  الن الشاهد الصل مريضأ�و� ل�غ�ي�ر�ه�, و�ه�و� ي�س�
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وخشي أن يوت وهو متحمل الشهادة فقال يا فلن تمل هذه الشهادة عن وأنا اشهد أن فلن اشتى

 جالس بواره يسمع فالن الذي يستطيع أن 2من فلن كذا بكذا وهذا الكلم قاله لرقم واحد ورقم 

®̄عاء ̄أص®ل¬  يكون شاهد فرع الثني الول لنه استعاه والثان لنه سع الستعاء وهذا معن قوله: Ùت ̄واس®

̄مع  ن�  شاهد الصل يبي الستعاءف(�ي(�ق�ول�لÙ̄فر®ع¬ أ̄و® لÙ̄غي®ÙهÙ, ̄وه̄و ̄يس® ن� ب�ن� ف�ل� ه�د� أ�ن8 ف�ل� ه�د� أ�ن7ي أ�ش� : اش�
و�ه�, ا و�ن�ح� ه� أ�و� أ�ق(�ر8 ع�ن�د�ي ب�ك�ذ� ه�د�ن�ي ع�ل�ى ن(�ف�س�  هذا الكلم لشاهد الصل كيف يمله الشهادة إذا) أ�ش�

الستعاء يكون بذه الصيغة وبعد ذلك إذا تمل الشهادة وذهب إل الكمة يدل با كذلك يقول 

أشهد أن فلن حلن هذه الشهادة أن فلن اشتى من فلن. هناك طريقة أخرى غي الستعاء تقوم 

م�ع�ه� مقام الستعاء وهي: قال:  ه�د� ع�ن�د� ح�اك�م�"ج" أ�و� ي�س� ، إذا سع شاهد الفرع يعن لو قلنا ي�ش�

شخص سع شخصا يشهد عند الاكم بشهادة على فلن بالبيع فتعتب هذه الشهادة الت سعها عند 

ب(�ي�ع� و�ق(�ر�ض�الاكم تعتب تمل مثل الستعاء. الصورة الرابعة:  ا إ�ل�ى س�ب�ب� ك�  كأن يسمع مثل أ�و� ي(�ع�ز�وه�

شاهد الصل يعزو شهادته لسبب معي لبيع أو قرض أو نو ذلك فيشهد على شهادته لنه بذلك 

يزول الحتمال ويكون كالستعاء إذا) إذا سع شاهد الفرع شاهد الصل يعزو هذه الشهادة ويقول 

فلن اشتى من فلن كذا يشهد بذا فهذا يعتب يقوم مقام الستعاء. نطلب مسألة الستعاء لننا 

نريد أن نزيل الحتمال لنه مكن إنسان وهو جالس ف ملس يتكلم مثل بكلم مزاح والخر يضر 

يسمع فيحملون مزاحه على انه شهادة ويذهبون با ويشهدون عند القاضي فإذا استعاه قال له اسع 

تمل عن هذه الشهادة فزال احتمال الطأ وزال احتمال اللبس وزال احتمال الزاح وزال احتمال 

الكذب، فإذا استعاه وحله إياها أو سعه يملها لغي، أو سعه يشهد با عند قاض أو سعه يعزو هذه 

الشهادة للسبب ويقول فلن اقتض من فلن مائة ألف ر وأنا أشهد بذلك إذا) كل هذه الحوال 
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الربع يزول با أي احتمال يدش ف الشهادة لن الشهادة ينبغي أن تكون أكيد أما واحد يسمع 

شخص يتكلم بكلم مزاح أو غي ذلك أو يتكلم ف موضوع آخر فيفهم منه شيء يعن يكن إنسان 

يتكلم هكذا يعرض التاريخ يقول فلن أخذ من فلن ألف ر لكن سددها فهو يكي تاريخ لو قيل له 

نمل عنك هذه الشهادة فيقول اتق ال ل تملوها عن لن هذا الدين سدد يؤخذ كلم النسان 

ويشهد به على أمر غي واضح لكن ..أكرر: لو انك سعت ف ملس شخص أن فلن استلف من 

فلن أو فلن له ألف ر عند فلن فهذا الكلم أل يتمل أن يكون مزاحا ؟ يتمل, لكن إذا حلك 

ف�ة� ت�ح�م ل�ه�الشهادة فلبد من هذا الهتمام. الامس:   يعن الفرع لبد أن يؤدي الشهادةو�ت�أ�د�ي�ة� ف(�ر�ع� ب�ص�

بالصورة الت تملها, كيف؟ إذا تملها باستعاء فيقل فلن استعان, وإذا تملها باستعاء غيه يقول 

أنا أشهد أن فلن كان يستعي فلن وإذا تملها بسماع القاضي يقول أشهد أن سعت فلن يشهد 

�ص�ل�عند القاضي فيذكر الطريقة الت تملها. السادس: قال:   لبد أن يعي الشاهد الفرع من و�ت(�ع�ي�ي�ن�ه� ل�

الشاهد الصل, ول يقول أشهد أن هناك شهود شهدوا عليه بل يقول فلن يشهد وأنا أتمل شهادته 

ال�ة� ا�ل�ج�م�يع�فأشهد بشهادة فلن. السابع: قال: و�إ�ن� يعن شاهد الصل وشاهد الفرع. قال:  و�ث(�ب�وت� ع�د�
ك�م�  يعن إذا شهد شهود الال وقالوا أن فلن يستحق من فلن كذا ر�ج�ع� ش�ه�ود� م�ال� ق(�ب�ل� ح�ك�م� ل�م� ي�ح�

ث بعد ذلك قالوا نن كذبنا فالقاضي ل يكم بذه الشهادة الت رجعت قبل الكم, فلو رجعت بعد 

ه�الكم؟ قال:  ق�ض� أى بعد صدور الكم و�ب(�ع�د� ن�وا الكمل�م� ي(�ن(� , صورة الول وقبل أن يصدر  و�ض�م�

الكم من القاضي قالوا نرجع عن الشهادة فنحن قد كذبنا فهل يكم القاضي بذه الشهادة؟ ل يكم 

با, هب العكس بعد أن شهدوا أصدر الاكم الكم وقال فلن يستحق ألف ر من فلن فحكمت 

على فلن أن يدفع لفلن ألف ر وبعدما صدر الكم رجع الشهود وقالوا نن كذبنا فهل ينقض 

القاضي الكم؟ ل, بل ثبت الكم واستحقه آخر لن هذه حقوق أناس فنقول ل ينقض لكن يضمن 

هؤلء الشهود اللف ر فالكم يضي والذين تسببوا ف هذا الظلم يكلفون بدفع هذا الال, إذا) يضمنوا

و�إ�ن� ب�ان�وهذا معن قوله وبعده أي بعد صدور الكم ل ينقض وضمنوا وهم الشهود الذين رجعوا. قال: 
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�ن�ا  خ�ط�أ� م�ف�ت ف� ل�م�خ�ال�ف�ة� ق�اط�ع� ض�م� وسبق الفرق بي الفت والقاضي بأن الفت يبي أ�و� ق�اض� ف�ي إ�ت�ل�

الحكام لكن ما يلزم والقاضي يلزم, فيقول إذا أخطأ الفت أو أخطأ القاضي ف إتلف مثل القتل مثل 

أو قطع يد لخالفة دليل قاطع قال ضمنا فيضمن الفت والقاضي لكن هذا الكلم ف دليل قاطع مثل 

لو كان القتل خطأ فجاء الفت أو القاضي وقال هذا قتل خطأ يستحق القصاص فهل القاتل بالطأ 

يقتص منه؟ ل, فلو اقتصوا منه بفتوى هذا الفت أو بقضاء هذا القاضي ف أمر قطعي فماذا يفعل 

القاضي؟ يضمن هذا التلف الذي تسبب فيه لكن لو أنه ف أمر غي قطعي فهل يضمن أو ل؟ ل 

يضمن فقد يكون هذا رأيه, مثل من اللفيات والقاضي يرى هذا الرأي ولو كان فيه إتلف, أما ف 

القطعي فيضمن فمعناه لو كان فيه إزهاق روح فمعناه أنه قتل عمد فيه الدية وإن كان ف عضو فمعناه 

يتحمل ما يوجبه هذا التلف فننظر ماذا أتلف فيدفعه هذا القاضي لكن هذا الكلم فيما إذا خالف 

أمرا قطعيا أما المر اللف فل , مثل من أصاب غيه برح يسي فعند النابلة يعتبونه عمد وعند 

غيهم ل يعتبونه عمد فلو أن الفت أفت بأن هذا قتل عمد ويقتل فقتل به وجاء المهور وقالوا هذا 

القتل ليس بعمد فهل يؤاخذ هذا الفت أو هذا القاضي؟ ل يؤاخذ لنا مسألة خلفية وهو يرى هذا 

الرأي.

ق(�ر�ار� ك�ت�((اب� ا�ل��
ح  القرار: هو إظهار مكلف متار ما وجب عليه. قال:   أي بالغ عاقل م�ن� م�ك�ل8ف� أي القرار ي�ص�

�ت�ار ر�س� ل� ع�ل�ى ا�ل�غ�ي�ر� إ�ل8 م�ن� و�ك�يل� و�و�ل�يP و�و�ار�ث� أي غي مكره م�خ�  ب�ل�ف�ظ� أ�و� ك�ت�اب�ة�, أ�و� إ�ش�ار�ة� م�ن� أ�خ�
فلو أقر الصغي ل يعتب إقرار ولو أقر النون ل يعتب إقرار ولو أقر الكره ل يعتب إقرار يقول باللفظ أو 
بالكتابة أما الشارة فتقبل إن كانت من اخرس لن هذه تقوم مقام لفظه, وهل يصح القرار على الغي؟
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إ�ل8 م�ن� و�ك�يل� و�و�ل�يP القرار ل يكون على الغي بل على النفس فقال ل على الغي إل ف ثلث صور: 
� والقصود القرار من الوكيل فيما وكل فيه, فالوكيل كان وكيل ف البيع فجاء وأقر وقال أنا بعت و�و�ار�ث

لفلن لن وكيل عليه فهذا إقرار ف مال الغي لكن يعتب الوكيل ف هذه الالة كأنه أصيل لنه يقوم مقام
الصيل, كذلك الول السئول عن الصغي أو السئول عن الرأة فيأت ويقر ويقول نعم أنا زوجت فلنة 
لفلن فالزواج يتعلق بفلنة وليس به هو فكيف يقر عليها؟ لنه هو ول أمرها فيقوم مقامها, والوارث 
يعن لو أقر الوارث على الورث بالال فإنه يصح إقراره كأن قال أن هذا الال ليس لورثي هذا الال أمانة 

ح  م�ن� م�ر�يض� م�ر�ض� ا�ل�م�و�ت�فيصح هذا القرار مع أن هذا مال الغي. قال:   ل�  أي بال لغي وارثو�ي�ص�
�ي(7ن�ة� أ�و� إ�ج�از�ة  يعن من باقي الورثة, الريض مرض الوت هل يصح أن يقر بال؟ الواب: إذال�و�ار�ث� إ�ل8 ب�ب(�

كان سيقر بال لغي وارث يصح وإذا كان سيقر لوارث فهذا ل يصح إل إذا أحضر شهودا يشهدون 
بضمون هذا القرار أو أجازه بقية الورثة. كأن قال الب ف مرض الوت أن اقتضت من ابن مائة ألف
ر فابنه وارث فل نقبل, فإما أن يأت بشهود فيشهدون على هذا القرار أو أن بقية الورثة ييزون, قال:

ن�ب�ي.ا  يعن ولو صار ال̄قر له أجنبيا فل يصح فلو أنه أقر لخيه ف مرض الوت و�ل�و� ص�ار� ع�ن�د� ا�ل�م�و�ت� أ�ج�
وكان وارثا ث أصبح غي وارث بأن جاء للمريض مرض الوت ولد فأصبح الخ غي وارث فالقرار الول

ن�ب�يPل نقبله لنه حال القرار كان متهما يقول:  �ج�  يعن لو كان القرار ف مرض الوت يقر و�ي�ص�ح  ل�
الجنب فل بأس فيها لكن هب أن هذا الجنب الذي أقر له ف مرض الوت وقلنا هذا القرار صحيح 

ن�ب�يP و�ل�و� ص�ار� ع�ن�د� ا�ل�م�و�ت� و�ار�ث+ا.أصبح وارثا عند الوت فالعبة بال القرار ولذلك قال:  �ج�  و�ي�ص�ح  ل�
ومثال هذا كأن أقر لخيه بائة ألف ر اقتضها منه وكان عنده ولدا وكان هذا القر مريضا مرض الوت
وعنده أولد, فأخوه غي وارث فأقر له بذلك ث مات أولده جيعا فأصبح الخ وارثا فالقرار صحيح. 

إ�ق(�ر�ار�قال:   يعن لو أعطاه وهو غي وارث صح هذا العطاء وليس إقرار, كأن أعطاه مائة ألفو�إ�ع�ط�اء� ك�
 الرأةو�إ�ن� أ�ق(�ر8ت�ر وكان الخ غي وارث فهل يصح هذا العطاء؟ فأصبح وارثا فالعطية كما هي. قال: 

 هذا هو القرار, لو كانت الرأة أقرت واعتفت بأن فلن أ�و� و�ل�ي( ه�ا ب�ن�ك�اح� ل�م� ي�د�ع�ه� اث(�ن�ان� ق�ب�ل�أو الزوجة 
زوجها وليس هناك رجل آخر يطالب بنفس الطلب فنقبل هذا القرار لنه ليس هناك منافسا لكن 
نفهم من هذا أنه لو كان هناك أكثر من شخص يدعي الزوجية فأقرت بالول أنه زوجها فل نقبل 
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إقرارها لنه أصبح على حساب دعوى شخص آخر, لكن إذا ل يكن إل هذا فقط الذي يدعي 
م�الزوجية فأقرت قبل ذلك. قال:  ت�ل� ب�ل� إ�ق(�ر�ار� ص�ب�يP ل�ه� ع�ش�ر� أ�ن8ه� ب(�ل�غ� ب�اح�  لو جاء ابن عشر وقال أناو�ي(�ق�

: "ن(�ع�م�"بلغت فنقبل هذا القرار لنه مكن, قال  ء� ف(�ق�ال�  فهل نعتب هذا إقرار؟ و�م�ن� اد ع�ي� ع�ل�ي�ه� ب�ش�ي�
ه" ف(�ق�د� أ�ق(�ر8نعم, قال:  "خ�ذ� و�ه�م�ا أ�و� "ات8ز�ن�ه�" أ�و�  كم صورة؟ ادعى عليه شخص بعشرة أ�و� "ب(�ل�ى" و�ن�ح�

و�ه�آلف ر فقال نعم أو قال بلى أو قال اتزنه أو قال خذها , فهذا إقرار  " و�ن�ح� " أ�و� "ات8ز�ن�  ل� "خ�ذ�
يقول الصنف ل تعتب هذه إقرار, لاذا؟ لن قوله خذ, ول يقل خذه إذا قال له رجل أريد منك مائة 
ألف ر قرض فقال خذه فهذا أقر, أو اتزنه فهذا إقرار لكن لو قال خذ فقط أو قال اتزن فقط فهذا 
يقولون متملة فما القصود منها؟ هل القصود منها خذ القرض, أو خذ الواب أو اتزن هذا القرض أو 

ن�ش�اء� ف�يه�اتزن شيء آخر ؟؟ فما دام أن العبارة أصبحت متملة فل يعتب أقر. قال:   فلو و�ل� ي�ض�ر  ا�ل��
قال فلن له عندي ألف ر إن شاء ال فهل هذا الستثناء يؤثر ف القرار؟ ل يؤثر. فهي للتبك. قال: 

�ل�ف�" فهل تلزمه أو ل تلزمه؟ قال: 1 "و�ل�ه� ع�ل�ي8 أ�ل�ف� ل� ي(�ل�ز�م�ن�ي و�ه� ي(�ل�ز�م�ه� ا�ل� ر� و�ن�ح� " أي2 "أ�و� ث�م�ن� خ�م�
له علي ألف ثن خر, فمعن قوله ل تلزمن رد للقرار فأول كلمه إقرار وآخر كلمه رفع للقرار كذلك 
لو قال له علي ألف ثن خر فمعناه أن أول كلمه إقرار وآخر كلمه رفع للقرار لنه لو قال له علي 
ألف ر قيمة ثن خر فما له قيمة فلو قبلنا هذا الكلم فمعناه أنه ل قيمة له, فهل يصح أن يشتي 
شخص خرا بألف ر ؟ فلو أخذ المر وجاء صاحب المر يطالب بألف ر فهل نعطيه أو ل؟ ل 

�ل�ف�نعطيه. إذا) لو قال له علي ألف ل يلزمن  و�ه� ي(�ل�ز�م�ه� ا�ل� ر� و�ن�ح�  أي يلزمه القرار لاذا؟ أ�و� ث�م�ن� خ�م�
يعتبون العبارة الت ذكرها بعد ذلك لرفع القرار ل ترفعه كأنه أقر ث أراد أن ينقض إقراره بثل هذا فهذا 
كلم مستقيم, إذا أقر إنسان بشيء فمعناه أنه ليس له أن يرفع هذا القرار لنه تعلق هذا المر بق 

 أ�و� ك�ان� " يعن لو قال له علي ألف قضيته1"و�ل�ه� الغي فكيف يرفعه, الشكال ف العبارة القادمة: قال: 
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ن�ه� "2"ع�ل�ي8 أ�ل�ف� ق�ض�ي�ت�ه�  ل�ه�"3" أ�و� ب�ر�ئ�ت� م�  ثلثة أمثلة لو قال له علي ألف قضيته أو كان علي  ف(�ق�و�
ألف قضيته أو كان له علي ألف برئت منه فهل هذه مثل السابقة أم غيها؟ فالصنف يقول ليست 
مثلها, قال فقوله أي فقول النكر, فمعناه لو قال له علي ألف قضيته يقول ل تلزمه اللف, لكن لو 
قال له علي ألف ل يلزمن فيقول تلزمه, لاذا يفرق بي الصورتي؟ يعتبون أن هذه الصورتي متلفتان, 
الول أنه أقر ث أراد الرفع أما ف الثانية ل يعزه لسبب فيقولون هو أقر بذه الصفة ول يقر باللف ث 
رفعها وإنا أقر بشيء ل يلزمه أصل وابتداء, وهذه السألة خلف عند النابلة فهذا الذي قاله الصنف 
وأكثر كتب الذهب يذكرونه أن هذا هو قول الرقي, أن التفريق بي الصورتي لكن أبو الطاب وهو 
من أئمة النابلة وكذا الرقي من أئمة النابلة التقدمي, قال أبو الطاب: بل يكون مقرا مدعيا للقضاء
فل يقبل إل ببينة . يعن على قول أب الطاب الثانية مثل الول فكلها ما نقبل منه التاجع وإنا تلزمه 
اللف, وهذا الذي اختاره أبو الطاب اختاره جاعة منهم أبو الوفاء ابن عقيل وغيهم كثي من النابلة 
اختاروا هذا الرأي بل قال القاضي ابن هبية ل ينبغي للقاضي النبلي أن يكم بذه السألة ويب 
العمل بقول أب الطاب لنه الصل وعليه الماهي.

 الكلم الن عن السألة الثانية, ونن قلنا ف السألة الول و�إ�ن� ث(�ب�ت� ب�ب(�ي(7ن�ة� أ�و� ع�ز�اه� ل�س�ب�ب� ف�ل�  قال: 
أنا تلزمه, الصورة الثانية له علي ألف قضيته ..فقال الصنف ل تلزمه, ونن قلنا أن أبا الطاب قال بل
تلزمه, وهذا قول المهور, ول فرق بي العبارتي, لكن دعونا الن مع الصنف: فعلى كلم الصنف 
فالثانية ل تلزم, لنه ل يقر, يقول: لكن إن قال هذا الكلم وثبتت البينة فإنا تلزمه, فل تلزمه بذا 
الكلم ولكن تلزمه بالبينة, أو إن عزاه لسبب كأن قال له علي ألف قرض لكن برئت منه أو قضيته 
فيقول ل يقبل وطبعا على القول الثان ل نتاج إل هذه السألة فل نتاج إل بينة ول نتاج لذكر سبب
لكن نريد أن نفهم كلم الصنف فالصنف يقول إن الصورة الثانية ل تلزمه إل ف حالتي قال له علي 
ألف قضيته فهل تلزمه أو ل؟ ل تلزمه, فجاء الطرف الثان بشهود بأن له ألف ر فتلزمه أو أنه هو ف 
كلمه عزاه لسبب فقال له علي ألف قيمة قرض أو قيمة بضاعة إذا) ذكر سبب اللف فهنا على كلم 

 أي فل يقبل قوله وهذا على كلم و�إ�ن� ث(�ب�ت� ب�ب(�ي(7ن�ة� أ�و� ع�ز�اه� ل�س�ب�ب� ف�ل�الصنف أنا تلزمه إذا) قوله 
و�إ�ن� أ�ن�ك�ر� س�ب�ب� ا�ل�ح�ق7, ث�م8 اد8ع�ى ا�لد8ف�ع� الصنف لكن على القول الثان هي تلزمه من غي هذا. قال: 
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ب�ل�  ما هو سبب الق؟ قيل له يا أخي هات اللف ر ثن البضاعة الت اشتيتها فقال ل ب�ب(�ي(7ن�ة� ل�م� ي(�ق�
ب�ل�أشت, فأنكر اللف والسبب,  ي(7ن�ة� ل�م� ي(�ق�  فعبارته الول أنكر السبب واللف أي ث�م8 اد8ع�ى ا�لد8ف�ع� ب�ب(�

أنكر الشراء فقال أن ل أشت منك أصل, فأصر عليه فذهب وأحضر شهودا يشهدون انه دفع القيمة 
فهذا البينة تقبل أم ل؟ يقولون هو كذب هذه البينة بقوله ل أشت, لن الصورة أصبحت كالتال: ف 
البداية يقول أنا ل أشت أصل, ث يقول هناك شهود, وماذا يقول الشهود؟ يقول عندي شهود أن 
اشتيت أي فيثبتون أنك كذاب أو أنك تكذبم فكلمك الول يكذب الشهود, فلو أنكر سبب الق 
ث جاء بالشهود فهؤلء الشهود ل يقبلون لنه هو أول واحد كذبم, لكن لو ما أنكر سبب الق وإنا 
أنكر البلغ, قيل له هات اللف ر قيمة البضاعة فقال ليس لك عندي شيء فيحمل هذا الكلم أنه 
سدد, وليس فيها إنكار للشراء أصل, فبينة وشهود ول تقبل؟!! نعم لنه كذب هذه البينة.

و�ه�ن8, ث�م8 أ�ن�ك�ر�  قال:  ب�ة� و�ن�ح� ب�اض� أ�و� ه�  أي القبض قال أقر بأن كتبت على و�م�ن� أ�ق(�ر8 ب�ق�ب�ض� أ�و� إ�ق(�
نفسي اللف ر فأقر بأن هذا القرار إقراره, فأنا الذي وقع على هذا القرار, فل ينكر هذه الشهادة 

ح�د� إ�ق(�ر�ار�ه�  يقول صحيح أن وقعت على الستلم ولكن ل أستلم, إذا) هو أقر بالقرار وأنكر و�ل�م� ي�ج�
ف� خ�ص�م�ه� ل�ز�م�ه� فليس عندنا شهود و�ل� ب(�ي(7ن�ة�الستلم قال:   أي هذا الحلف. صورة و�س�أ�ل� أ�ح�ل�

ذلك: أحيانا النسان يأت ليستلم حقه فيقال له تفضل وقع أنك استلمت ويأت الشهود يشهدون على 
ذلك فهذا إقرار, الن هل استلم أم ل يستلم؟ ل يستلم بعد, العادة أن مثل هذا يدث قبل الستلم 
وقد يدث بعد الستلم, فهب أنه وقع وشهد الشهود ث ل يعطه؟ فلذلك يأت الرجل  عند القاضي ف
الدعوى أو ف الكمة فيقال له هذا توقيعك وأنت مقر فيقول نعم هذا توقيعي ولكن ل أستلم, فل 
أنكر هذه الورقة لكن ل أستلم أنا أطالب أن تلفوه هو أن استلمت, فهل له ذلك أم نقول ل تطلب 
اللف ول شيء لنك وقعت وأقررت بأنك وقعت ؟ يقول الصنف إذا حصل مثل هذا فله ذلك ويلزم 

 
www.bajabir.com            

http://www.bajabir.com/


                                                                               

الصم أن يلف, ما هو السبب؟ لذا الحتمال الذكور, لحتمال أن يكون وقع على الستلم وأشهد
على الستلم وأشهد أنه استلم لكنه ل يستلم ف الواقع, إذا) لزمه الحلف لريان العادة بالقرار قبل 

ب�ل�, و�ي(�غ�ر�م�ه� ل�م�ق�رP ل�ه�القبض. قال:  ل�ك� ل�غ�ي�ر�ه� ل�م� ي(�ق� ث و�م�ن� ب�اع�  و�م�ن� ب�اع� أ�و� و�ه�ب� أ�و� أ�ع�ت�ق�, ث�م8 أ�ق(�ر8 ب�ذ�
أقر بذلك لغيه قال بعتك السيارة وبد أن استلمت السيارة وأخذت النقود قلت ل, هذه السيارة ليس 
ل وإنا هي لفلن, فهل نقبل هذا؟ لو قبلنا هذا الكلم فمعناه سحب هذه السيارة من فلن لن البيع 

ل�غ�ي�ر�ه� ل�م�  أي بالعي  أ�و� و�ه�ب� أ�و� أ�ع�ت�ق�, ث�م8 أ�ق(�ر8 ب�ذ�ل�ك�أصبح باطل وإعطاؤها للشخص الثالث يقول:

ب�ل�  إذا) ل نقبل هذه الدعوى وهذا الكلم والقرار ف نزع الال الذي انتقل للغي لكنو�ي(�غ�ر�م�ه� ل�م�ق�رP ل�ه� ي(�ق�
ما الذي يب نو الثالث وقد أقر له بأن هذه السيارة ملك الثالث, فنقول أما الثان فل تنزع منه 
السيارة وأما إقرارك للثالث فيلزمك أن تعطيه قيمة هذه السيارة, لنه قد يكون ياول إلغاء البيع فل 

: ل�م� ي�ك�ن� م�ل�ك�ي, ث�م8 نسقط حق الثان با قاله, وإقراره ف حق الثالث يقبل. صورة أخرى:  و�إ�ن� ق�ال�
�ي(7ن�ة ت�ه� ب(�ع�د�, ق�ب�ل� ب�ب(�  فلو قال هذه السيارة لبت بعتك إياها ل تكن ملكي ث ملكتها بعد ذلك وجاء م�ل�ك�

بالبينة فنقبل هذا إل ف صورة إل إذا كان يوم بيعها أو قبل أو بعد يوم بيعها ف أثناء البيع عب با يدل 
على أنه الالك كأن يقول ف يوم البيع بعتك السيارة الت كنت أملكها ث أقول ل تكن ملكي فكأن 
أكذب نفسي فكيف أقول ف يوم البيع أنا ملكي والن أقول هي ليست ملكي وإنا ملكتها بعد. فلو 
قال ف الصورة الول باع السيارة ث أقر وقال هذه السيارة لفلن, ل نقبل هذا الكلم, ونلزمه بإقراره 
للثالث, وإذا قال ل تكن ملكي ث ملكتها بعد ذلك وجاء ببينة تثبت أنه ملكها بعد ذلك فنقبل هذا 
الكلم, أنه باع ما ل يلك بشرط أل يكون صدر منه ما يدل على أنا كانت ملكه كأن عب بأنا 
سيارته أو ملكه أو غي ذلك ث يدعي أنا ملكه فمعن الكلم أنه يكذب نفسه, فإن وقع ف تكذيب 

و� ق(�ب�ض�ت� ث�م�ن� م�ل�ك�يالبينة ل تقبل البينة فتعامل معاملة السألة الول. ا ب�ن�ح� ب(�ه�  يعن يوم بيع م�ا ل�م� ي�ك�ذ7
السيارة فأخذ الثمن وكتب على نفسه إقرار أو شهد عليه الشهود بأنه قال المد ل قبضت ثن ما 
أملك أو ثن ملكي فإذا قال هذا الكلم فل نقبل منه فإذا جاء بعد ذلك يقول يوم البيع ل تكن ملكي

ب�ل� فكيف وأنت قلت يوم البيع أنا ملكي؟ إذا) أنت تكذب الشهود فل يقبل منك هذا. قال:  و�ل� ي(�ق�
 لو أقر القر ث رجع ل نقبل منه الرجوع لن حقوق الناس ل رجوع فيها لكنر�ج�وع� م�ق�رP إ�ل8 ف�ي ح�دP ل�ل8ه�

                                 يييشرح  أخصر المختصرات
 يييييي يي ييييي يي ييي ييييي



شرح  أخصر المختصرات

حقوق ال تعال فيها رجوع فلو أقر على نفسه بالزنا أو بمر أو كذا ..ث تراجع عن هذا القرار فل 
ء�نقيم عليه الد لن الدود تدرأ بالشبهات فل يقام عليه الد. قال:  : ل�ه� ع�ل�ي8 ش�ي�  مبهم و�إ�ن� ق�ال�

اوهذا يسمى القرار بالمل أقر بشيء ممل  أ�و� م�ال� ع�ظ�يم�  أي له علي ..وما حدد فل ندري أ�و� ك�ذ�

و�ه�  فهذا إقرار بشيء ممل, وما عندنا طريقة للتفسي إل من خلله هو, فنطالبه بالتفسي, ما هو و�ن�ح�
ير�ه�الذي تقر به؟ ما هو الال العظيم؟ قال:   لاذا ح�ب�س� ح�ت8ى ي(�ف�س7ر�ه� ل يريد أن يفسر قال: و�أ�ب�ى ت(�ف�س�

نبسه؟ لنه ل يكن التفسي إل من خلله هو فهو الذي يفسر, فهب أنه فسره بشيء يسي فهل نقبل
ب�ل� ب�أ�ق�ل7 م�ال�أو ل؟   إذا) هذا الذي قال له علي شيء ث قال ث قال هذا الشيء و�ب�ك�ل�ب� م�ب�اح�" 1 "و�ي(�ق�

عشرة ريالت فنقبل هذا, أو قال كلب, الكلب هل هو مال؟ الناس يتساهلون وقد يطلقون على 
الكلب أنه مال مع أنه ل يصح بيعه فإذا قال مال يسي أو كلب فيقبل ذلك. لكن لو قال ميتة؟ لا 

ر� سألناه تفسي الشيء الذي تقر به فقال ميتة فل نقبل أو خر فل نقبل  ر� أ�و� ق�ش� ل� ب�ص�ب�ي8ة� أ�و� خ�م�
و�ه�  فل نقبل ذلك, لاذا؟ لن هذا ليس بتمول وليس ف العادة ما يقر به فظاهر الكلم أنه لج�و�ز�ة� و�ن�ح�

ر�اب�ميتة ول خر ول قشر. قال:  ر� ف�ي ج�  يعن لو قال أنا أقر بأن فلن له تر ف جراب فهل هذاو�ل�ه� ت�م�
ك7ين� ف�ي ق�ر�اب�إقرار بالتمر أم بالتمر والكيس؟ قال:  ات�م� أ�و� س� �و8ل� أ�و� ف�صk ف�ي خ� و� ذ�ل�ك� ي(�ل�ز�م�ه� ا�ل�  و�ن�ح�

كأن يقول أنا أقر له بتمر لكن هذا التمر موجود ف كذا فذكر الظرف فقط ليعرف لكن ما ذكر الظرف
و�إ�ق(�ر�ار� ب�ش�ج�ر� ل�ي�س� لنه مقر به, أو سكي ف قراب أو فص ف خات فالقرار بالفص وليس بالات 

ه� ار+ا ب�أ�ر�ض� " إذا أقر بالشجرة فقال الشجرة الفلنية لفلن فهل معن هذا أنه أقر بالرض كذلك؟ 1 "إ�ق(�ر�
 و�ب�أ�م�ة� ل�ي�س� إ�ق(�ر�ار+ا ل, ليس إقرار بالرض, لاذا؟ لن الصل ل يتبع الفرع, الشجرة فرع والرض أصل,

ل�ه�ا " إذا قال هذه المة الت أملكها هي لفلن وف بطنها حل فهل المل يتبع أم ل يتبع؟ 2 "ب�ح�م�
ا ل�ه�  لاذا؟ لن المل مشكوك فيه فقد يهب النسان المة ول يهب المل فإذا) و�ب�أ�م�ة� ل�ي�س� إ�ق(�ر�ار+ا ب�ح�م�
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ج�ار�ه�دخول المل مشكوك فيه فل ندخله ف القرار إل بيقي. قال:  م�ل� أ�ش� ت�ان� ي�ش� " فإذا أقر 3 "و�ب�ب�س�
و�إ�ن� ا�د8ع�ى له بالبستان فيشمل الشجار فإذا قال هذا البستان لفلن فيدخل معه الشجر. قال: 

خ�ر� ف�س�اد�ه� ف(�ق�و�ل� م�د8ع�ي ا�لص7ح8ة� ح8ة� ا�ل�ع�ق�د�, و�ال�  إذا قال أحدها العقد صحيح والثان قال أ�ح�د�ه�م�ا ص�
بل فاسد فما هو الصل؟ الصل ف معاملت السلمي الصحة, إذا) الصل أنه صحيح وعلى الذي 
يقول بالفساد أن يثبت أن هذا العقد فاسد.

ان�ه� و�ت(�ع�ال�ى- أ�ع�ل�م� ب�الص8و�اب�قال المصنف:  و�ا�لل8ه� -س�ب�ح�
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